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1 INNLEDNING 

 
I samband med omlegging av en del av FV 107 mot RV 111 på Bekkevoll i Fredrikstad, 
skal veien med ny bro krysse Oldenborgbekken som vist i Figur 1. 
 
Dette notatet viser beregning av flomstørrelser i vassdraget inkludert 200 års flom med 
klimapåslag for strekningen, og deretter en utført vannlinjeberegning for bekkeløpet for å 
gi vannhøyder ved gitte flomhendelser. 
 

 

Figur 1 Omlegging av FV 107 og kryssing av Oldenborgbekken 

 
Underlag for denne beregningen er basert på planlagt utbyggingsløsning, NVEs 
retningslinjer for flomberegninger (2011), NVEs digitale avrenningskart for 1961-1990 
(2002) og NVEs vannføringsdatabase HYDAG samt andre krav og forskrifter knyttet til 
tiltak i vassdrag. 

 

1.1 Krav om flomberegninger 
 
Arealplanlegging som tar hensyn til naturfare er et viktig virkemiddel for å redusere 
risikoen for skader ved ekstreme naturhendelser som flom og ras. Den beste måten å 
forebygge på er å unngå å bygge i fareutsatte områder eller eventuelt ved å identifisere 
risiki og gjøre tiltak for å redusere eller unngå disse.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-Analyse) skal gjennomføres ved utarbeidelse av alle 
planer for utbygging og problemstillinger knyttet til flom og ras skal være en del av en slik 
analyse. 
 
De antatte effekter av pågående klimaendringer gir grunn til å være mer på vakt mot flom 
og skred, og prosesser relatert til disse. Hyppigere og mere ekstreme nedbørshendelser 
gir nye utfordringer for bygging og overvannshåndtering i både bebygde og ubebygde 
områder. 
 
For tiltak eller byggverk gjelder ”Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger” gitt i § 7 i 
”Forskrift om tekniske krav til byggverk” (Byggteknisk forskrift, TEK 10). Denne er 
gjeldende for konstruksjoner og anlegg, også midlertidige. 

Nordre løp 

Søndre løp 
løp 
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De generelle krav er som følger: 
 

 

 Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende 
sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

 

 Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende 
terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 

 

 
For sikkerhet mot flom og stormflo skal det dimensjoneres eller sikres mot flom slik at den 
største nominelle årlige sannsynlighet (returperioden1) avhengig av konsekvensgrad ikke 
overskrides.  
 
For byggverk/konstruksjoner hvor konsekvens anses som liten er denne største nominelle 
årlige sannsynlighet satt til 1/20 eller 20 års returperiode. For middels konsekvens, her 
innbefattet infrastruktur, er returperioden satt til 200 år og for byggverk/konstruksjoner 
med stor konsekvensgrad er returperioden på 1000 år.  
 
Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt 
område. 
 
Som NVE har også Statens vegvesen og Jernbaneverket egne retningslinjer med krav til 
undersøkelser og sikkerhet. Flom- og skredfare knyttet til omkringliggende arealer skal 
omtales og vurderes i planer som omhandler jernbane og veg. Bygging av veg og 
jernbane må heller ikke føre til økt vassdragsrelatert fare som flom, erosjon, dårligere 
områdestabilitet eller lignende.   
 
Statens vegvesens Håndbok N200 gir føringer for dimensjonering av veianlegg mot 
flomrisiko. Normalt legges 200 års gjentaksintervall til grunn for dimensjonerende flom ved 
permanente anlegg. For viktige veger uten reell omkjøringsmulighet kan det være aktuelt 
med et høyere gjentaksintervall være aktuelt. For veger med mindre viktighet kan det 
benyttes 50 års gjentaksintervall.  
 
Ved midlertidige arbeider kan mindre gjentaksintervall benyttes, og det kan også tas 
sesonghensyn. 
 
Fra Håndbok N400 (Bruprosjektering), har vi at fri høyde over vassdrag skal normalt 
velges slik at flomvannstanden tilsvarende en flom med returperiode på 200 år har minst 
0,5 m klaring mot overbygningen. Klaringen bør velges større når flommen har stor vann-
hastighet og fører med seg drivende gjenstander. Reglene gjelder ikke for kulverter som 
brukes til vanngjennomløp i fyllinger. 
 
Det berørte anlegget antas å være i middels og det er her derfor beregnet for 
flomstørrelsen Q200. 
 
 
 
  
 
 
 

                                                
1 Returperiode (gjentaksintervall) er et uttrykk for hvor ofte (hvert n-te år) det inntreffer flom til et visst nivå eller nedbør med 

en viss intensitet, ut fra statistiske vurderinger av nedbørs- og avrennings-observasjoner. 
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE 

 
Nedbørfeltet til Oldenborgbekken (reginenr. 002.12) ligger øst for Glomma og Fredrikstad 
sentrum, med utløp til Gansrødbukta. Nedbørfeltet for bekken ned til planlagt kryssing 
med FV 107 er på 7,0 km2. området er vist i Figur 2. 
 
Inntaksfeltet strekker seg opp til 67 m.oh. og har utløp i hav. Dyrket mark står for 44,6 % 
av arealet og den urbane delen utgjør 20 %. Skogsandelen er på 25.2 %. Nedbørsfeltet 
har kun et mindre tjern og Ingen myr. Samlet utgjør dette kun 0.04 %. Nedbørfeltet ligger i 
sin helhet sørvestvendt.  
 

 

Figur 2 Nedbørfeltet til Oldenborgbekken ned til tiltaksområdet. 

 
Nedbørfeltet har en beregnet midlere årsavrenning på 12 l/s pr. km2 basert på NVEs 
avrenningskart, tilsvarende 85 l/s. årlig nedbørsmengde er estimert til 824 mm og med en 
midlere årstemperatur på 6,1 °C. 
 
Felt og terrengegenskaper er beregnet på grunnlag av tilgjengelige digitale kartdata for 
FKB og N50 samt nasjonalt avrenningskart og andre tematiske data basert på informasjon 
fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt (met.no). 
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3 METODE - BEREGNING AV FLOMMER 

 
Det er de klimatiske og fysiografiske forholdene i vassdraget som påvirker flomforholdene.  
 
Som en hovedregel er det regn som skaper flom, og da særlig høye intensiteter med 
varigheter som tilsvarer konsentrasjonstiden til vassdraget. Dette varierer fra noen 
minutter i urbane områder til uker i store vassdrag som Glomma eller i innsjøer med 
trange utløp.  
 
Det er likevel ikke en entydig sammenheng mellom store nedbørmengder og flom. Hvert 
år gir snøsmelting flommer mange steder i landet, men når skadeflommer oppstår, er slike 
stort sett forårsaket av regn eller en kombinasjon av regn og snøsmelting. 
 
De største flommene oppstår derfor som regel når nedbør kombineres med andre 
ugunstige forhold, som snøsmelting, mettet mark på grunn av tidligere nedbør, eller 
frossen mark. 
 
Størrelsen på nedbør og de tilhørende flommer varierer stort i Norge. Det samme gjør 
også årstiden for de største flommene. I kyststrøkene er det høst- og vinterflommer som 
dominerer og i innlandsstrøkene er det ofte våren og forsommeren som er kritisk, med 
stor snøsmelting kombinert med regn, og høstmånedene, med regn på mettet mark. 
 
Store og små vassdrag opptrer også forskjellig. Store vassdrag har som regel mindre 
spesifikke flommer enn små vassdrag. Det vil si at volumet kan være stort men 
avrenningen pr. arealenhet er lavere.  
 
Små vassdrag, og særlig felt med høy grad av urbanisering, er ofte karakterisert ved rask 
flomstigning og spisse flomforløp. I slike felt opptrer flommer gjerne i forbindelse med 
intens nedbør. Større felt reagerer vanligvis ikke på slike situasjoner da arealutbredelsen 
av nedbøren ofte er liten og nedbørfeltene ofte har et større markvannsunderskudd. 
 
Høydefordelingen og helningsforholdene i nedbørfeltet kan også ha avgjørende betydning 
for flomutviklingen i et vassdrag. Normalt inntreffer ikke snøsmeltingen samtidig i høyfjellet 
og lavlandet, men i felt med liten høydeforskjell kan snøsmeltingen være omtrent like 
intens i hele feltet samtidig.  
 
I bratte felt vil flomvannet samles raskere i hovedvassdraget enn i flate felt. Det samme 
gjelder felt med et godt utviklet dreneringsnett i forhold til felt med få bekker og elver. 
Forekomsten og plasseringen av innsjøer i et nedbørfelt har også stor betydning for 
flomutviklingen. Innsjøer virker flomdempende, særlig store innsjøer og innsjøer langt 
nede i vassdraget. (NVE, 2011). 
 
 
3.1 Generell metodikk for flomberegning 
 
Metodikk for beregning av flom kan hovedsakelig deles inn i tre hovedgrupper: 
 

 Flomfrekvensanalyser  

 Nasjonalt eller regionalt formelverk 

 Nedbør-avløpsmodellering 
 
Flomfrekvensmetoden er hovedsakelig basert på analyser av målte avløpsserier. 
Nasjonalt eller regionalt formelverk er basert på regresjonsanalyser mot en lang rekke 
avløpsstasjoner hvor det er benyttet flomfrekvensstatistikk. 
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Nedbør-avløpsmetoden er basert på frekvensanalyser av nedbørdata, hvor nedbør- og 
eventuelt snøsmelteverdier overføres til flomverdier ved hjelp av hydrologiske modeller. 
 
Vanligvis skal flomfrekvensmetoden benyttes for beregning av tilløpsflommer med gitte 
gjentaksintervall. For små vassdrag og i områder med dårlig datagrunnlag kan det være 
nødvendig å benytte nedbør-avløpsmetoden for flomberegning. I slike tilfeller må 
resultatet likevel vurderes mot observerte flomdata eller erfaringstall for flomstørrelser. 
 
For veldig små nedbørfelt (i størrelsesorden 2-5 km2) kan den rasjonelle formel benyttes. 
Blir vassdragene særlige større enn dette kan imidlertid denne formelen gi store 
usikkerheter.  
 
I forbindelse med Etatsprogrammet, ”NATURFARE – infrastruktur, flom og skred (NIFS)”, 
som er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen er det i 
2015 utarbeidet et nasjonalt formelverk for beregning av flom i små nedbørfelt opp til 50 
km2 som kan benyttes (NVE 13/2015). 
 
For litt større nedbørfelt, dvs. felt større enn 20 km2 kan det også vurderes å benytte 
regionale flomfrekvensformler. Disse er imidlertid svært sårbare for andelen fjell i feltet og 
bør ikke benyttes for rene lavlandsfelt med vårflommer. 
 
3.2 Sesonginndeling 
 
For store deler av landet skilles det hovedsakelig mellom to forskjellige typer flommer, 
vårflommer og sommer/høstflommer. Disse må derfor statistisk behandles adskilt. 
 
Sesonginndelingen i vår- og sommer/høstflommer velges ut fra feltets beliggenhet.  
I enkelte deler av landet, for eksempel langs kysten, vil det være umulig å skille mellom de 
to flomtypene, slik at årsflommer må behandles.  
 
Ut fra observerte flommer i eller i nærheten av feltet kan den flomskapende sesongen 
fastlegges og derved også hvilke ekstreme nedbørverdier som skal ligge til grunn for 
eventuell beregning ved en hydrologisk modell. 
 
Hvis det er store flommer både vår og høst i et område, kan det være fare for at man 
undervurderer de store flommene ved å utføre separate analyser for vår- og høst-
sesongen. I slike tilfeller bør man utføre flomfrekvensanalyse uten sesonginndeling, dvs. 
på årsflommer. 
 
 
3.3 Beregning av flommens størrelse og forløp 
 
Som oftest er det flommens kulminasjonsstørrelse som er av interesse, men i 
flomberegninger for reguleringsmagasiner og andre innsjøer kan ofte flommens varighet 
og forløp også være av interesse. Er dempingen i innsjøen/magasinet liten er 
kulminasjonsvannføringen viktigst og er dempingen stor er flommens volum av større 
betydning. 
 
Hvis flomverdien er beregnet som døgnmiddelverdier, må også kulminasjonsverdien 
estimeres. Hvis data foreligger anbefales det at flomfrekvensanalysen utføres på 
momentanflommer (kulminasjonsvannføringer). Alternativt kan forholdet mellom 
kulminasjonsvannføring og døgnmiddelverdi ved de største flommene i vassdraget eller i 
sammenlignbare felt benyttes. 
 
Hvis data ikke foreligger anbefales det å benytte de formler, basert på feltparametre, for å 
beregne forholdstallet mellom momentanflom og døgnmiddelflom. NVEs veileder for 
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flomberegning (NVE 2011) presenterer slike observerte forholdstall mellom momentan-
flom og døgnmiddelflom for en rekke målestasjoner.  
 
For enkelte små felt eller felt med svært liten naturlig dempning er det funnet faktorer opp 
mot ca. 3,0. 
 

4 VALG AV ANALYSEMETODIKK FOR FLOMVURDERING 

 
Størrelsen på nedbørfeltet i Oldenborgbekken ligger under den størrelse som anbefales 
ved bruk av regionale flomformler, men er innenfor de grenseverdier som anses som 
fornuftige for bruk med nasjonal formel for flomberegning i små felt. Flomfrekvensanalyse 
kan også benyttes.  
 
Enkle flommodeller som bl.a. den rasjonelle formel kan eventuelt benyttes med 
varsomhet. 
 

 

Figur 3 Årspolarplott for vannmerke 2.633 Stortorp 

Det er her valgt å benytte både 
flomfrekvensanalyse og den nasjonale 
formel for vurdering av flomverdier. 
 
En vurdering av flomsesong for 
vannmerkene i området viser at 
flommer kan komme året rundt. 

På bakgrunn av flommenes fordeling 
over året er det benyttet årsverdier for 
flomfrekvensanalyse.  

 

 

5 FLOMBEREGNING 

 
5.1 Flomfrekvensanalyse 
 
Det er ingen aktive avløpsstasjoner i nedbørfeltet til Oldenborgbekken. Det er derfor søkt 
å finne avløpsstasjoner som kan være flommessig representative for dette nedbørfeltet, 
både hva gjelder størrelse, topografi og avstand fra kyst, samt at de har tilstrekkelig lang 
observasjonsperiode.  
 
Flere stasjoner i nærheten har vært vurdert som mulig datagrunnlag og det er valgt ut åtte 
avløpsstasjoner for flomfrekvensanalyse bl.a.  
 

 VM 2.433 Vråla 

 VM 2.628 Torsbekkdalen 

 VM 2.633 Stortorp 

 VM 3.20 Rygge flystasjon 

 VM 3.33 Guthusbekken 
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Stasjonenes beliggenhet er vist på kartet i Figur 4, og noen stasjonsdata finnes i Tabell 1.  

Med unntak av VM 2.633 Stortorp har alle stasjonene meget små nedbørfelt og burde slikt 
sett være gunstige referansestasjoner. Dessverre har alle stasjonene enten for få år med 
data eller usammenhengende og manglende verdier for at de er egnet til 
flomfrekvensanalyse. 

Av stasjoner innen rimelig nærhet som kan benyttes er da VM 2.633 Stortorp den eneste 
egnede. Vannmerket har et nedbørfeltareal på 87.13 km2 og en dataserie fra 1979-2014. 
Vannmerket ligger ca. 35 km nordøst for Oldenborgbekken.   

Den største flommen ved vannmerket kom i august 2009. Blant de ti største flommene 
som er registrert er alle i perioden august til desember. Ytterligere detaljer finnes i 
Vedlegg 1. 

 

Tabell 1 Vurderte avløpsstasjoner for flomfrekvensanalyse 

Stasjonsnr. Stasjonsnavn Data 
fra 

Areal QN 
(1961-90) 

Innsjø Myr Skog Minste 
høyde 

Midlere 
høyde 

Største 
høyde 

km² l/s km² % % % m.o.h. m.o.h. m.o.h. 

2.633 Stortorp 1979 87.13  3,72 5,39 86,26 111 178 323 

 

 

Figur 4 Avløpsstasjoner vurdert for flomfrekvensanalyse (Nedbørfeltet til Oldenborgbekken er 
markert med rødt) 

For den utvalgte avløpsstasjonene er midlere årsflom (QM) og resultater fra flomfrekvens-
analysen for årsverdier for QM, Q200 og Q1000 vist i Tabell 2. Flomfrekvensanalysen er utført 
på flommer med 1 døgns varighet. Detaljer fra analysen finnes i Vedlegg 1. 
 

Tabell 2 Resultater fra flomfrekvensanalysen (Årsverdier) 

Stasjonsnr. 
  
  

Stasjon 
  
  

Fordeling* 
  
  

Areal 
  
  

Frekvensanalysen, absolutte 
verdier 

Frekvensanalysen, spesifikke 
verdier 

Qm Q200 Q1000 Qm Q200 Q1000 

m³/s m³/s m³/s l/s pr. km2 l/s pr. km2 l/s pr. km2 

2.633 Stortorp Gumbel 87.13 13.1 25.89 30,26 150 297 347 
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Erfaringstall fra retningslinje for flomberegninger (NVE 2011) for Q1000 døgnmiddelverdier i 
middels store felt, 50 – 500 km2, gir flomverdier på Østtlandet mellom 350 til 1100 l/s pr. 
km2, med de største verdiene, over 1000 l/s pr. km2, aller lengst vest i området og under 
500 l/s pr. km2 lengst øst. 

For små felt (< 50 km2) på Østlandet, vassdragsområdene 001 tom. 016, ligger 
flomverdiene stort sett mellom 600 - 1200 l/s pr. km2. De største verdiene er i meget små 
felt, hvor de i noen tilfeller kan være opp mot 1500 l/s pr. km2, eller i felt langt vest i 
området. 

Flomfrekvensanalysen synes generelt å følge disse trekkene men synes å ligge noe lavt. 

 

Siden disse flomverdiene er beregnet som døgnmiddelverdier, må også kulminasjons-
verdien estimeres. For enkelte vannmerker er dette forholdet gitt i NVE 2011.  
 
For nedbørfelt hvor slike data ikke foreligger kan det benyttes formelverk, basert på 
feltparametere, for å beregne forholdstallet mellom momentanflom og døgnmiddelflom. 
Disse formlene er gjengitt under.  
 
 

 
Vårflom: Qmom/Qdøgn = 1,72 - 0,17 • logA – 0,125 • ASE

0,5 
 

Høstflom: Qmom/Qdøgn = 2,29 - 0,29 • logA - 0,270 • ASE
0,5 

 

Hvor : 

 A = Nedbørfeltets areal 

 Ase= Nedbørfeltets effektive 
sjøprosent 

 
* Prefixet log angir at Briggske logaritmer (10-
logaritmer) av parameteren benyttes. 

 
Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet til Oldenborgbekken og effektiv sjøprosent er dermed 
satt til nær 0. Lite demping i feltet gir forholdsvis høye verdier og forholdet mellom 
kulminasjonsvannføring og døgnmiddelverdi ved de største flommene i Oldenborgbekken 
for høstflommer er derfor beregnet til 2,02.  
 
Beregnede kulminasjonsverdier for nedbørfeltet til Oldenborgbekken med bruk av 2.633 
Stortorp som referansestasjon er vist Tabell 3. 
 

Tabell 3 Beregnede flomkulminasjonsverdier for nedbørfelt til Oldenborgbekken basert på 
flomfrekvensanalyse. 

Nedbørfelt Kommune 
Areal i 

km2 

Qm 
 

Q200 
 

Q1000 
 

qm Q200 

 
Q1000 

 

(m3/s) (m3/s) (m3/s) l/s pr. km2 l/s pr. km2 l/s pr. km2 

Nedbørfelt til 
Oldenborgbekken 

Fredrikstad 7,0 2,1 4,2 4,9 304 600 702 

 
 
5.2 Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt 
 
I forbindelse med Etatsprogrammet ”NATURFARE – infrastruktur, flom og skred (NIFS)” , 
som er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen er det i 
2015 utarbeidet et nasjonalt formelverk for beregning av flom i små nedbørfelt.  
(NVE 13/2015) 
 
Som et ledd i utviklingen av nye retningslinjer / veiledere for beregning av flom i små 
vassdrag er det planlagt at dette blir en av flere foreslåtte metodikker.  
 
NVE 13/2015 beskriver utarbeidelsen av et nasjonalt formelverk for beregning av 
middelflom og flommer med høyere gjentaksintervall for små umålte nedbørfelt i 
Norge. Regresjonsanalysene ble utført på et datasett bestående av vannføringsserier og 
feltkarakteristika for 149 nedbørfelt. Analysene ga et formelverk hvor middelflommen, 
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QM, estimeres ved to kovariater. Disse to er middeltilsiget (middelvannføring i perioden 
1961-90 i m3/s) og effektiv sjøprosent. Formelen for middelflommen QM er som følger: 
 

 
 
Videre ble det etablert et formelverk for å estimere vekstkurven for små umålte nedbørfelt. 
Altså hvordan gå fra middelflom til en flom med et høyere gjentaksintervall. Denne 
analysen gir en formel med 3 parametere hvor en av de er middelflommen som er 
beskrevet over. De to andre parameterne som inngår i formelen for vekstkurver er 
middelavrenningen (midlere årsavrenning i perioden 1961-90 i l/s*km2) og effektiv 
sjøprosent. Formelen for beregning av forholdstallet mellom en flom, Q(T), med 
gjentaksintervall T og middelflom, QM, er som følger: 
 

 
 
Formelverket gir kulminasjonsverdier. 
 
Bruk av dette formelverket ga verdier som vist i Tabell 4 for Oldenborgbekkens nedbørfelt. 
 

Tabell 4 Beregnede verdier med NIFS formelverk 

Gjentaksintervall T Q(T)/QM Q m3/s qspes (l/s/km2) 

Beregnet middelflom, QM 1 2.17 311 

5 1.27 2.75 394 

10 1.51 3.28 470 

20 1.77 3.85 551 

50 2.16 4.70 672 

100 2.50 5.44 778 

200 2.89 6.28 898 

500 3.48 7.57 1083 

1000 4.01 8.71 1245 

 
 
5.3 Samlet vurdering av flomstørrelse 
 
Ser man samlet på de beregnede verdiene både fra flomfrekvensanalysen, og verdien fra 
den nasjonale metode, kan verdiene sies å være i samme skala.  
 
Formelverket gir imidlertid noe høyere verdier og er i større grad basert på referanse-
stasjoner med små nedbørfelt.  Det ligger også innenfor NVEs erfaringsgrunnlag fra 
flomberegninger i små felt på Østlandet. 
 
Et konservativt valg vil dermed være å benytte disse verdier, ikke minst tatt i betraktning 
at Oldenborgbekken er et lite felt og antas å være hurtig responderende da det er ingen 
innsjøer og generelt lite demping i feltet. 
 
Samtidig bør det tas hensyn til de siste tiders klimautvikling og flomhendelser og igjen 
anses det som rimelig å være konservativ i anslagene da disse hendelser ennå ikke 
særlig grad gjenspeiles i datamaterialet som er tilgjengelig for frekvensanalyser.   
 
Med bakgrunn i disse beregninger og analyser anses det korrekt å anbefale vurderingene 
fra NIFS formelverk. 
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5.4 Fremtidige klimaendringer 
 
Veier og bruer og andre lignende tekniske anlegg tilhører en kategori infrastruktur som har 
lang levetid. Ved vurdering av anlegg bør man derfor også gjøre analyser for å sikre at 
eventuelle tiltak er klimarobuste. 
 
Når det gjelder antatte klimatiske endringer og dermed eventuell økning i flomstørrelse 
anbefaler Lawrence & Hisdal (2011) generelt en 20 % økning i flomstørrelse på alle 
nedbørfelt mindre enn 100 km2 i denne regionen grunnet predikerte økninger i ekstrem 
korttidsnedbør. Dette gjelder spesielt nedbørfelt i mer kystnære strøk på Østlandet som 
Østfold.  
 
Klimafaktoren skal inkludere en økning i avrenning som følge av forventede klima-
endringer. Den er i Håndbok N200 anbefalt som 1,5 for flommer med returperiode 200 år, 
men dette er også i stor grad knyttet sammen med bruk av den rasjonelle metode for 
beregning av flom og dermed direkte mot nedbørsintensitet. 
 
NVEs vurderinger baseres på modellbetraktninger av avløp fra fremtidige sannsynlige 
klimascenarioer.  
 
Enkelte kommuner har også tatt et aktivt valg om klimastrategi som bør legges til grunn 
ved valg av klimafaktor for det aktuelle prosjektet. Det er uvisst om Fredrikstad kommune 
har gjort et slikt valg.  
 
Som et kompromiss mellom disse to metodikker er det her derfor valgt å benytte en 
midlere verdi av disse to klimaendringsfaktorene og fremtidig avløpsendring er satt til 35 
% økning. 
 

Tabell 5 Beregnede flomkulminasjonsverdier for nedbørfelt til Oldenborgbekken med 35 % 
klimapåslag. 

Nedbørfelt 
 

Kommune Areal i km2 Q200 
(m3/s) 

 
Nedbørfelt til Oldenborgbekken 

 
Fredrikstad 7,0 8,5 
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6 VANNLINJEBEREGNING 

 
Vannlinjeberegningen viser hvor høyt vannet vil stige ved en 200-årsflom.  
 
6.1 Beregningsprogram 
 
Beregningen av 200-års vannstand ved planområdet er utført ved hjelp av HEC-RAS 4.1.0 
(US Army Corps of Engineers). Programmet er en endimensjonal modell for beregning av 
stasjonære og ikke stasjonære strømninger. Programmet beregner gjennomsnittlig 
vannstand og hastighet i profilene. 
 
For mer opplysninger om programmet, se http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 
 
6.2 Resultater og konklusjon 
 
På bakgrunn av de beregnede verdier for en fremtidig 200 års flom er det med hydrauliske 
modelleringsverktøyet HEC-RAS beregnet vannstander på en strekning på om lag 750 
meter. 350 oppstrøms fra planlagt veikryssing og 400 meter nedstrøms. 
 
Beregnet vannstand ved en 200 års flom er 4,60 (NN2000 høyde) rett under planlagt bro, 
rett oppstrøms er den på 4,68. 
 
Denne beregningen er gjort under den forutsetning at veilegemet ikke demmer opp vannstanden oppstrøms. 
Legges veien høyere enn dagens terreng vil dette påvirke vannstanden. 

 
Fra Håndbok N400 (Bruprosjektering), har vi at fri høyde over vassdrag skal normalt 
velges slik at flomvannstanden tilsvarende en flom med returperiode på 200 år har minst 
0,5 m klaring mot overbygningen.  
 
Klaringen bør velges større når flommen har stor vannhastighet og fører med seg 
drivende gjenstander. 
 
Så som minimum må minimum høyde under broen være på 5,10. Hastigheten i vannet 
går opp mot 1,5 m/s. 
 

 

Figur 5 Plassering og resultat ved planlagt bru på FV 107. 

 
 
 
 
 
 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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Vedlegg 1 Flomfrekvensanalyser 
 

 
 

 
 

 
 


