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Sammendrag: 
 
Økt urbanisering i tillegg til generelt økende nedbørsmengder og hyppigere tilfeller av ekstremnedbør 
gir tidvis store og hyppigere flomproblemer langs Oldenborgbekken.  

På strekningen mellom Haldenveien og Torsnesveien slynger bekken seg langs Habornveien. I store 
deler av området langs golfbanen. Ved avkjørselen mot Katrineborg er det en undergang under 
Habornveien som jevnlig settes under vann ved større nedbør- og flom hendelser. Det er denne 
rapporten beskrevet de sannsynlige årsakene til dette og mulige tiltak som kan gjøres for å redusere 
dette problemet. 

Det er foretatt en rekke befaringer, observasjoner og innmålinger for å kunne beskrive dette. Det er 
gjort beregninger av flomstørrelser med forskjellige gjentaksintervaller, inkludert 200-års flommer og 
hydraulisk modellering av vannstandsvariasjoner på bekkestrekningen på basis av dette.  

Dette er sammenholdt med faktiske observasjoner i vassdraget, i etterkant av svært ekstreme 
nedbørshendelser, som den som var i Fredrikstad og omegn den 1 september i år, men også mindre 
nedbørstilfeller som gir langt lavere flommer. 

Observasjoner og resultater fra beregninger og hydraulisk modellering viser at bekkeløpet og bekke-
kulverten som går under veien inn mot Katrineborg har en kapasitet som overstiges ved flommer med 
forholdsvis lave gjentaksintervall, 5-10 år.  

Denne kapasiteten kan økes noe med enkle tiltak som for eksempel fjerning av takrørvegetasjonen i og 
langs bekkeløpet. Andre tiltak kan være rensk av kulvertløp og økning av kapasitet med bytte til større 
kulvertdimensjoner.  

En annen utforming av broer og gangveier som innebærer heving av disse over vannveien og økt 
gjennomstrømningsarel under vil også øke kapasiteten i bekkeleiet. 

Undergangen under Habornveien fylles imidlertid i perioder hvor flommene ikke er så store at flomvann 
renner fra Oldenborgbekken og over i undergangen.  

I hovedsak skyldes dette antagelig drenering av flomvann gjennom selve ”veikroppen” fra tilgrensende 
bekkeløp. Under veien er massene byttet fra tidligere tiders naturlige mer ugjennomtrengelige 
leirmasser til dagens veiunderbygning av sprengstein og andre stabiliserende fyllmasser. Disse ligger 
imidlertid såpass lavt at en forholdsvis beskjeden vannstandsstigning under flom i Oldenborgbekken. 

Det kan imidlertid ikke utelukkes at drenering også i underbygningen under og langs Habornveien kan 
være en medvikende årsak. Tiltak som innebærer en tetting mot Oldenborgbekken i form av 
masseutskiftning under vei, spunting eller tetting mot Oldenborgbekken kan være et mulig første tiltak 
for å forsøke å redusere dette problemet. Videre bør grunnvannstandsundersøkelser foretas i området 
for å spore retningen og omfanget av vanntransport under bakken. 

Når det gjelder undergangen lenger sør, ved krysset mellom Torsnesveien og Habornveien skyldes 
oppfylling av undergangen vann som drenerer vestsiden av området og noe utilstrekkelig kapasitet i 
overvannshåndteringen vekke fra området. Også her vil imidlertid tiltak i og langs grøftedraget nok 
avhjelpe situasjonen noe. Imidlertid er ikke problemet like hyppig her som lenger nord.  

Nedbørshendelser, som den som var den 1 september, er av en slik størrelse og gjentaksintervall at 
det er vanskelig å bygge seg totalt vekk fra og vil uansett kunne forårsake problemer. 
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1. Bakgrunn 

Oldenborgbekken i Fredrikstad, drenerer et relativt flatt landbruksområde øst for Glomma og 
Fredrikstad sentrum.  

Nedbørfeltet er hovedsakelig avgrenset i vest av RV111 (Sarpsborgveien/ Habornveien), og i øst av 
høydedraget ved Begby. Mellom Haldenveien og FV 107 (Torsnesveien) utgjøres store deler av 
nedbørfeltet av en golfbane.  

Det er tidvis store flomproblemer langs elvedraget. Det er i de siste tiårene vært stor urbanisering i 
nordøstlige deler av nedbørfeltet som nok påvirker størrelsen på avrenningen, i tillegg til de generelt 
økende nedbørsmengder og hyppigere tilfeller av ekstremnedbør som vi har sett i Norge og må 
forvente fremover. 

 

Figur 1 Oversvømmelse ved undergang Katrineborg, RV111. Foto: Fredrikstad kommune. 

 
Som vist i figur 1 og beskrevet av Fredrikstad kommune er kapasitetsproblemer i bekkeløpet en av flere 
årsaker til flomproblemer i området i dag. 

I forbindelse med ny FV 107 og ny bro over Oldenborgbekken gjorde Sweco et arbeid knyttet til 
dimensjonering av bekkeløpet under den nye broen. Denne broen har tilstrekkelig kapasitet men det er 
andre utfordringer i bekkeløpet både oppstrøms og nedstrøms den nye broen. 

Fredrikstad kommune ønsker at det utredes hvilke muligheter det er for å øke kapasiteten på bekken 
og dermed redusere flomproblematikken i området. Hvorvidt det er andre utfordringer til håndtering av 
avløpet i Oldenborgbekken eller muligheter for tiltak med stor allmennytte bør dette også ses på. 
Vassdraget ble befart av Sweco, flere representanter for Fredrikstad kommune og Statens vegvesen i  
2018. Her ble problemstillingene reist og mulige løsninger kort diskutert. Sweco har også senere vært 
på befaring i området, senest i oktober 2019. 
 
Som Figur 2 viser, er området også i NVEs kartoversikt markert som aktsomhetsområde for flom. 
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Figur 2 Utsnitt langs Oldenborgbekken på strekningen mellom RV 130 og FV 107 på NVEs aktsomhetskart for flom. 

 
2. Områdebeskrivelse 

Nedbørfeltet til Oldenborgbekken (reginenr. 002.12) ligger øst for Glomma og Fredrikstad sentrum, med 
utløp til Gansrødbukta. Nedbørfeltet for bekken ned til kryssing med FV 110 er på 5,45 km2 og videre 
ned til kryssing av FV 107 er nedbørfeltet på samlet 7,02 km2. Ved utløp i havet er nedbørfeltet til 
Oldenborgbekken på 8,28 km2. Nedbørfeltene er vist i Figur 2. 
 
Området er svært flatt, landskapet består i hovedsak av landbruks- og urbaniserte områder. På arealet 
mellom FV 110 og FV 107 utgjøres store deler av arealet av en golfbane, med en viss andel mindre 
forsenkninger og dammer som kan virke fordrøyende på tilsiget. 
 
Nedbørsfeltet har ellers kun et mindre tjern og ikke myr. Nedbørfeltet strekker seg opp til 54 m.oh. og 
har utløp i hav. Dyrket mark står for over 40 % av arealet og den urbane delen utgjør i størrelsesorden 
25 %. Skogsandelen er på 25 %. Nedbørfeltet ligger i sin helhet sørvestvendt. 
 
Nedbørfeltet har en beregnet midlere årsavrenning på om lag 12 l/s pr. km2 basert på NVEs 
avrenningskart. Årlig nedbørsmengde er estimert til 824 mm og midlere årstemperatur på 6,1 °C med et 
vintermiddel på 0,7 °C og sommermiddel på 13,7 °C. 
 
Felt og terrengegenskaper er beregnet på grunnlag av tilgjengelige digitale kartdata som FKB, 
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laserdata, nasjonalt avrenningskart og andre tematiske data basert på informasjon fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt (met.no). Ytterligere opplysninger om 
nedbørfeltene er gitt i Tabell 1. 
 
Tabell 1 Feltdata for nedbørfeltene i Oldenborgbekken 

Feltparametere   Nedbørfelt 

til hav 

Nedbørfelt 

ned til FV107 

Nedbørfelt 

ned til FV110 

Feltareal A (km²) 8,28 7,02 5,45 

Spesifikk avrenning,  

 

QN (l/s 
 

11,05 11,65 12,09 

Midlere vannføring Qmid l/s 91,5 81,7 65,9 

Effektiv sjøprosent ASE (%) 0 0 0 

Innsjø  % 0 0 0 

Skog  % 21,7 20,0 24,1 

Myr  % 0 0 0 

Urban  % 24,0 26,0 26,7 

Landbruk  % 44,6 44,7 42,6 

Hmax - terreng  moh 54,3 54,3 45,0 

Hmid - terreng  moh 10,8 14,2 15,1 

Hmin   moh 0 2,5 5,6 

 
 
3. Eksisterende vurderinger i området 

NVEs aktsomhetsområder for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som 
kan være utsatt for flomfare. Nivået på aktsomhetskartet er imidlertid tilpasset kommunens oversikts-
planlegging (kommuneplannivået) og kartene sier ingen ting om sannsynlighet og kan derfor ikke alene 
brukes i reguleringsplanarbeid eller for å vurdere utbygging etter sikkerhetskravene i byggteknisk 
forskrift. Aktsomhetsområder for flom er produsert på bakgrunn av hydrologiske modeller, basert på 
erfaring fra norske vassdrag og en digital terrengmodell (NVE 7/2011).  
 
Aktsomhetskartet, som vist i Figur 2, viser hvilke områder som potensielt kan være flomutsatt. 
Vannstandsstigningen vil som oftest være betydelig overestimert ved bruk av denne metoden og en 
mer detaljert kartlegging vil derfor som regel redusere aktsomhetsområdenes utstrekning.  
 
I nasjonale flomdatabaser er ikke vassdraget beskrevet noe nærmere. Det har tidligere vært utført en 
flomberegning for Oldenborgveien i forbindelse med bygging av ny bro over bekken ved FV 107 
(Sweco 2015).  De siste årenes fokus på risiko for økende ekstremnedbør og utfordringer knyttet til 
klimaendringer har dog gitt behov for å revidere disse beregninger av flom og flomstørrelser for 
Oldenborgbekken.  

 

https://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet
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Figur 3 Nedbørfeltet til Oldenborgbekken. 

 
 
4. Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger  

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 skade på er å unngå å 
bygge i fareutsatte områder eller eventuelt ved å identifisere risiki og gjøre tiltak for å redusere eller 
unngå disse.  
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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 17). Denne er gjeldende for konstruksjoner og 
anlegg, også midlertidige.  

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 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. Beskrivelse av de forskjellige sikkerhetsklasser er vist i Tabell 2 nedenfor:  
 
Tabell 2 Beskrivelse av sikkerhetsklasser 

Sikkerhetsklasse F1  Sikkerhetsklasse F2  Sikkerhetsklasse F3  

gjelder tiltak der 
oversvømmelse har 
liten konsekvens. Dette 
omfatter byggverk med 
lite personopphold og 
små økonomiske eller 
andre 
samfunnsmessige 
konsekvenser, 
eksempelvis: garasje, 
lagerbygning med lite 
personopphold 

gjelder tiltak der oversvømmelse 
har middels konsekvens. Dette 
omfatter de fleste byggverk 
beregnet for personopphold, 
eksempelvis: bolig, fritidsbolig 
og campinghytte, garasjeanlegg 
og brakkerigg, skole og 
barnehage, kontorbygning, 
industribygg, driftsbygning i 
landbruket som ikke inngår i 
sikkerhetsklasse F1 

gjelder tiltak der oversvømmelse har stor 
konsekvens. Dette omfatter byggverk for 
sårbare samfunns-funksjoner og byggverk 
der oversvømmelse kan gi stor forurensning 
på omgivelsene, eksempelvis: byggverk for 
særlig sårbare grupper av befolkningen, 
f.eks. sykehjem og lignende byggverk som 
skal fungere i lokale beredskapssituasjoner, 
f.eks. sykehus, brannstasjon, politistasjon, 
sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor 
samfunnsmessig betydning og 
avfallsdeponier der oversvømmelse kan gi 
forurensningsfare. 

 
 
Oldenborgbekken krysses flere steder av fylkes- og kommunale veier. For disse gjelder krav om 
middels konsekvens, 200 år. For gangveier kan det vurderes lavere gjentaksintervall.  
 
 

                                                      
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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5. Flomberegning 

 Metodikk for 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 store 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. Enten med stor snøsmelting kombinert med regn, eller 
som i 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 mindre 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). 
 
Metodikk for beregning av flom kan hovedsakelig deles inn i tre hovedgrupper: 
 
• Flomfrekvensanalyser  
• Nasjonalt eller regionalt formelverk 
• Nedbør-avløpsmodellering 
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Flomfrekvensmetoden er hovedsakelig basert på analyser av målte avløpsserier.  
 
Nedbør-avløpsmetoden er basert på frekvensanalyser av nedbørdata, hvor nedbør- og eventuelt 
snøsmelteverdier overføres til flomverdier ved hjelp av hydrologiske modeller. Den rasjonelle formel 
kan anses som en enkel slik modell. 
 
Vanligvis skal flomfrekvensmetoden benyttes for beregning av tilløpsflommer med gitte gjentaks-
intervall. For små vassdrag og i områder med dårlig datagrunnlag kan det være nødvendig å benytte 
nedbør-avløpsmetoder for flomberegning. I slike tilfeller må resultatet likevel vurderes mot observerte 
flomdata eller erfaringstall for flomstørrelser. 
 
I forbindelse med Etatsprogrammet «NATURFARE – infrastruktur, flom og skred (NIFS)», som var et 
samarbeidsprosjekt mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen ble 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. 
 
For store nedbørfelt, dvs. felt større enn 20 km2 kan det vurderes å benytte regionale flomfrekvens-
formler. Disse er imidlertid svært sårbare for andelen fjell i feltet og bør ikke benyttes for rene 
lavlandsfelt med vårflommer. 
 
For veldig små nedbørfelt (i størrelsesorden opp mot 2 km2) kan den rasjonelle formel benyttes 
(Statens vegvesen, 2018). Blir vassdragene noe særlig større enn dette kan imidlertid denne formelen 
gi store usikkerheter.  NVE anbefaler imidlertid ikke denne metodikken brukt om nedbørfeltene 
overskrider 0,5 km2 (Vassdragshåndboka, 2010/ Lindholm 2008).  
 
PQRUT-modellen er en annen metode for nedbør-avløpsmodellering, basert på observerte avrennings-
forløp. Metoden benyttes gjerne i beregninger av flomforløp til magasiner med nedbørsfelt med areal 
mellom 1 - 200 km2. 
 

 Sesonginndeling 

 
Figur 4 Årspolarplott,  VM 2.633 Stortorp 1979-2018 

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.  
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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.  
 
En vurdering av flomsesong for vannmerkene i området viser at flommer kan komme året rundt, som 
vist i årsplottet til målestasjonen 2.633 Stortorp i Figur 4.  
 
På bakgrunn av flommenes fordeling over året er det benyttet årsverdier for flomfrekvensanalyse. 
 

 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 innsjø/magasin 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 på dette foreligger, anbefales det at flomfrekvensanalysen utføres på momentan-flommer 
(kulminasjonsvannføringer).  
 
Alternativt kan forholdet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelverdi ved de største flommene i 
vassdraget eller i sammenlignbare felt benyttes. Hvis slike data ikke foreligger anbefales det å benytte 
formler, basert på feltparametere, for å beregne forholdstallet mellom momentanflom og 
døgnmiddelflom.  
 
NVEs veileder for flomberegning (NVE 2011) presenterer observerte forholdstall mellom momentanflom 
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.  
 
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 er beregnet til i underkant av 1,6 for 
vårflom og 2,10 for høstflommer. Høstflommer ser jevnt over ut til å være hyppigst og gir også størst 
flomverdier. 
 

 Valg av analysemetodikk for angjeldende vassdrag  

Lokalisering av flere målestasjoner med forholdsvis små nedbørfelt og noen større nedbørfelt med 
lange måleserier i nærheten antas å gjøre bruk av flomfrekvensanalyse fornuftig selv om nedbørfeltene 
i Oldenborgbekken er noe i minste laget. Nærliggende målestasjoner er vist i Figur 5.  
 
For de enkle flommodeller, som bl.a. den rasjonelle formel, er størrelsen på nedbørfeltene en god del 
større enn ønskelig og vil gi i overkant høye resultater. Metoden benyttes derfor ikke. I tillegg vil 
PQRUT benyttes. Det anses også fornuftig å benytte NIFS for beregning og vurdering av flomverdier. 
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Figur 5 Avløpsstasjoner vurdert for flomfrekvensanalyse (Nedbørfeltet til Oldenborgbekken er markert med rødt) 

 
5.4.1. Beregning med flomfrekvensanalyse (FFA) 

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 har vært vurdert som mulig datagrunnlag og det er sett på seks avløpsstasjoner i 
nærheten for eventuell bruk i flomfrekvensanalysen. Stasjonenes beliggenhet er vist på kartet i Figur 5, 
og noen stasjonsdata finnes i Tabell 1. 
 

• VM 2.433  Vråla 
• VM 2.628  Torsbekkdalen 
• VM 2.633  Stortorp (GLB kaller denne stasjonen Rakkestad) 
• VM 2.1119  Vidnesbekken 
• VM 3.20  Rygge flystasjon 
• VM 3.33  Guthusbekken 
• VM 15.174  Istreelva 

 
Med unntak av VM 2.633 Stortorp og VM 2.1119 Vidnesbekken, har de andre stasjonene meget små 
nedbørfelt på mellom 1,9 - 6,8 km2 og burde slikt sett være gunstige referansestasjoner. Dessverre har 
alle disse stasjonene, med små nedbørfelt, enten for få år med data, eller for usammenhengende og 
manglende verdier til at de er egnet til flomfrekvensanalyse. 
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Av stasjoner innen rimelig nærhet som kan benyttes, er det VM 2.633 Stortorp som er den mest egnede 
med tidsserie over en viss lengde. Stasjonen har et nedbørfeltareal på 87.13 km2 og en dataserie fra 
1979-2019. Vannmerket ligger ca. 35 km nordøst for Oldenborgbekken.   
 
Målestasjonen 2.1119 Vidnesbekken er vurdert da den har en serie som er kort, men som er 
pågående. Stasjonen har et nedbørfelt på 42,66 km2 og er lokalisert ca. 26 km nord av Oldenborg-
bekken.  I tillegg er det sett på en annen stasjon på den andre siden av Oslofjorden, 48 km vestenfor. 
Vannmerke 15.174 Istreelva, går i et lignende landskap som Oldenborgbekken, men har et nedbørfelt 
som er noe større enn dette, 25,68 km2. Stasjonen har 10 år med data. Ingen av disse stasjonene var 
tilgjengelig for analyse ved den tidligere utførte flomberegningen for Oldenborgbekken. 
 
Tabell 2 Feltparametere for vurderte avløpsstasjoner.  

Parameter Verdi 2.633 
STORTORP 

2.1119 
VIDNESBEKKEN 

15.174 
ISTREELVA 

Feltareal (km²) 87,19 42,66 25,68 

Spesifikk avrenning,  

 

(l/s km²) 13,5 17,0 14,6 

Midlere vannføring, QMid l/s    

Minstehøyde (moh.) 111 33 10 

Medianhøyde 
 

 

 

(moh.) 178 146 36 

Høyeste punkt  (moh.) 323 227 113 

Effektiv sjøprosent (%) 0,42 0,01 0,03 

Sjø %  3,72 0,52 0,47 

Skog % (%) 86,26 63,85 44,21 

Myr %  5,39 1,83 1,21 

Urban  0,03 1,62 1,84 

Landbruk  4,12 27,92 49,41 

Data fra - til  1979-2019 2012-2019 2007-2019 

 
Den største flommen ved vannmerkene 2.633  Stortorp og 15.174 Istreelva kom i september 2015, i 
forbindelse med stormen «Petra».  
 
For vannmerket 2.1119 Vidnesbekken ble flommaksimum nådd ved en mer lokal ekstremhendelse i 
oktober året før (2014). Denne nedbørhendelsen er vist i Figur 6 og viser den mer geografisk 
konsentrerte hendelsen.  
 
Største årlig flomhendelse, plottet som spesifikk arealverdi for disse tre stasjonene, er vist i Figur 7. 
Blant de største flommene som er registrert, er de aller fleste forekommende på høsten eller tidlig 
vinter. Det er imidlertid valgt å gjøre flomfrekvensanalyser på årsflommer siden flommer kan 
forekomme spredt utover nesten alle årets måneder ved alle stasjonene.  
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Figur 6 Nedbørhendelse 11.10.2014.   Data fra xgeo.no. 

 
 

 
Figur 7 Flommer ved vurderte målestasjoner i perioden 1979-2019. 

 
Resultater fra flomfrekvensanalyse for årsflommer med varighet 1 døgn er vist i tabell 3. Ytterligere 
detaljer fra flomfrekvensanalysen finnes i Vedlegg 1. 
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Tabell 3 Resultater fra utført flomfrekvensanalyse, årsverdier i l/s pr. km2 av 1 døgns varighet 

St.nr. Stasjon Fordeling Areal  Frekvensanalysen,  

absolutte verdier 

Frekvensanalysen, 

spesifikke verdier 

    
  

 Qm Q20 Q200 Q1000 Qm Q20 Q200 Q1000 

    
 

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

l/s pr. 
km2 

l/s pr. 
km2 

l/s pr. 
km2 

2.633 Stortorp Gumbel 87.19  12.92 19.83 26.54 31.19 148 227 304 358 

2.1119 Vidnesbekken Gumbel 42.66  13.48 20.27 26.96 31.59 316 475 632 741 

15.174 Istreelva Gumbel 25.68  7.39 12.36 17.24 20.62 288 481 671 803 

 
Erfaringstall i NVEs retningslinje for flomberegning (NVE 2011) for største 24-timers Q1000 gir for små 
felt (< 50 km2) på Østlandet, vassdrag som drenerer til Sverige og vassdragsområdene 001 tom. 016, 
verdier stort sett mellom 600 og 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. Tilsvarende øker også flomverdiene når en kommer langt 
vest i på Østlandet.  
 
For middels store felt, 50 - 500 km2 ligger flomverdiene stort sett mellom 350 - 1100 l/s pr. km2, under 
500 l/s pr. km2 lengst øst og over 1000 l/s pr. km2 aller lengst vest i området. 
 

Stortorp og Vidnesbekken ligger langt øst og har små og middels store felt og de beregnede flommene 
ligger innenfor NVEs erfaringstall. Noe høyere verdier er det for Istreelva som ligger lenger vest, men 
nedbørfeltet er også er noe mindre. Erfaringer fra kraftige nedbørhendelser med påfølgende flommer i 
området i de senere årene indikerer at NVEs erfaringstall kan ligge noe lavt.  
 
En nylig gjennomført flomanalyse i Oslo (Sweco 2019), vist i Tabell 4, utført på vannmerker med små 
nedbørfelt rundt Oslo, viser også resultat som er sammenlignbare i skala. 
 
Tabell 4 Resultater fra flomfrekvensanalyse i Oslomarka, årsverdier i l/s pr. km2 av 1 døgns varighet 

Stasjon / flomstørrelse Dataperiode QM Q20 Q200 Q1000 Fordeling 

6.10 Gryta 1967-2017 222 387 546 656 Gumbel 

8.6 Sæternbekken 1971-2017 240 458 668 812 Gumbel 

8.8 Blomsterkroken 1975-2002 256 442 620 744 Gumbel 

 
På bakgrunn av flomfrekvensanalysen kan det antas en midlere spesifikk Q200 døgnmiddelflom på 650 
l/s pr. km2 i nedbørfeltene i Oldenborgbekken. Gitt de tidligere beregnede forholdstallene mellom 
momentanflom og døgnmiddelflom på 2,10 gir dette en spesifikk Q200 verdi på 1365 l/s pr. km2. 
 
For en 20 års hendelse antas en midlere spesifikk Q20 døgnmiddelflom på 475 l/s pr. km2 i nedbør-
feltene i Oldenborgbekken. Gitt de tidligere beregnede forholdstallene mellom momentanflom og 
døgnmiddelflom på 2,10 gir dette en spesifikk Q20 verdi på 998 l/s pr. km2. 
 
Tilsvarende antas døgnmiddel på middelflommen, QM å være på 250 l/s pr. km2 med kulminasjon på 
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525 l/s pr. km2, Q5 med døgnmiddel på 300 og kulminasjon på 630 l/s pr. km2 og Q10 døgnmiddel på 
340 med kulminasjon på 715 l/s pr. km2.  
 
5.4.2. Beregninger med Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt (NIFS) 

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, 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 følgende verdier for nedbørfeltene i 
Oldenborgbekken. 
 
Tabell 5 Beregnede flomverdier for gitte returperioder uten klimapåslag 

 Ned til FV110 Ned til FV107 Ned til hav 

Beregnet  

middelflom, QM 

Q(T)/QM Q 

 m3/s 

qspes   

(l/s/km2) 

Q(T)/QM Q 
m3/s 

qspes  
(l/s/km2) 

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

2,3 1 1,795 329 1,28 2,762 393 1 2,384 288 

5 1,28 2,289 420 1,53 3,308 471 1,28 3,048 368 

10 1,53 2,740 503 1,80 3,893 555 1,53 3,654 441 

20 1,80 3,223 591 2,20 4,767 679 1,81 4,303 520 

50 2,20 3,944 724 2,55 5,527 787 2,21 5,273 637 

100 2,55 4,572 839 2,95 6,391 910 2,57 6,116 739 

200 2,94 5,285 970 3,57 7,721 1100 2,97 7,075 854 

1000 3,56 6,383 1171 4,11 8,894 1267 3,59 8,552 1033 
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Figur 8 Beregnede flomverdier for nedbørfeltet ned til FV 110, for gitte returperioder med konfidensintervall. 

 

5.4.3. Beregning av flomstørrelse med bruk av den rasjonelle metode 

Den rasjonelle metode er ikke benyttet for å beregne avrenning til disse nedbørfeltene. Områdene er 
for store til at metoden kan benyttes. 
 
 
5.4.4. Beregning av flomstørrelse med bruk av PQRUT 

Nedbør/avløpsmodellen PQRUT regner nedbørdata om til avløp vha. feltparametere for det aktuelle 
feltet og er blant annet beskrevet nærmere i NVE (2011). I denne flomberegningen er det benyttet en 
regnearkversjon av modellen, utarbeidet av Sweco Norge AS. Det er laget et modellforløp med 
nedbørfelt helt ned til hav. Det antas lik arealavrenning for hvert av delfeltene nedover langs 
Oldenborgbekken. 

Parameterne til den hydrologiske flommodellen skal helst bestemmes ved kalibrering mot observerte 
vannføringer (NVE 2011). Siden det ikke finnes observerte vannføringer fra Oldenborgbekken, er 
modellparameterne teoretisk bestemt ut fra feltparametere for nedbørfeltet, jf. tabell 3. 

De tre modellparameterne bestemmes ut fra følgende ligninger (NVE 2011): 

Øvre tømmekonstant K1 = 0,0135 + 0,00268 · HL – 0,01665 · ln ASE 

Nedre tømmekonstant K2 = 0,009 + 0,21 · K1 – 0,00021 · HL 

Terskelverdi T = -9,0 + 4,4 · K1-0,6 + 0,28 · QN 

 

Tabell 6 Modellparametrene for flommodellen 

Felt Øvre tømmekonstant K1  
(time-1) 

Nedre tømmekonstant K2  
(time-1) 

Terskelverdi T 
(mm) 

Oldenborgbekken til hav 0,1384 0,0373 8,51 
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5.4.4.1. Nedbørforløp 
Det er ikke foretatt egne ekstremnedbørberegninger for Oldenborgbekken. For dette området er det 
valgt å benytte nedbørintensiteter beregnet fra Norsk klimaservicesenter for dette området. Verdiene er 
basert på nærliggende stasjoner. Et nedbørforløp på et døgn er konstruert ut fra disse data. 
 
Det er benyttet samme arealreduksjonsfaktorer for alle nedbørfeltene. Ifølge meteorologisk institutt er 
det såpass usikkerhet i beregninger og arealreduksjonsfaktorer når det gjelder slike små felt at det er 
lite hensiktsmessig å differensiere mellom disse. Arealreduksjonsfaktorene er vist i Tabell 7. 
 
Fra flomfrekvensanalysen har vi at det hovedsakelig forekommer flommer på høsten, oktober-
november og enkelte flommer vinterstid mens sommerflommer er sjeldne.  
 
På bakgrunn av dette er det derfor vurdert som dekkende å benytte verdier av nedbør, uten tillagt 
snøsmelting. Verdier for en rekke gjentaksintervall, med ulike varigheter av nedbør, er vist i Tabell 8. 
 
Tabell 7 Benyttede arealreduksjonsfaktorer 

Timer 1 2 6 12 24 48 
Arealreduksjonsfaktor for arealnedbør 0,93 0,95 0,97 0,97 0,98 0,99 

 

 
Figur 9 IVF kurve i mm. 

 
Det er konstruert et modellforløp på 48 timer med selve hovednedbørforløpet på 24 timer i midten, med 
høyeste intensitet etter halvparten av tiden ut fra de arealreduserte nedbørverdier. Nedbørforløpet for 
M200 er vist som eksempel i Figur 10.  Resultatet er imidlertid sårbart for valgt nedbørsfordeling og 
modellparameterne bør også kalibreres. 
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Tabell 8 Nedbørforløp ved gitte returperioder (mm) 

 

 
Figur 10 Arealredusert nedbørforløp for M200 

 
5.4.4.2. Resulterende flommer 
Tabell 9 viser resultatene for to gjentaksintervall, Q20 og Q200, for flom i Oldenborgbekkens nedbørfelt 
ned til utløp i havet, beregnet med nedbør/avløpsmodellen PQRUT. 
 
Tabell 9 Beregnet tilløpsflom for Oldenborgbekkens nedbørfelt ned til utløp i havet, Q20 og Q200 

Nedbørfelt lokal tilløpsflom 

 24 timer middel i l/sek/km² Kulminasjonsverdi i l/sek/km²/s 

Q20 622 1226 

Q200 1171 2370 
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 Samlet vurdering av flomberegningsmetodikk 

Nedbør-/avløpsmodellen, PQRUT, gir verdier som er en god del høyere enn med bruk av nasjonalt 
formelverk og flomfrekvensanalyse. Spesielt høye for en 200 års hendelse og virker høye sett i forhold 
til erfaringstallene til NVE. NIFS gir resultater som er i nedre sjikt og er nok noe for lave. 
 
Tabell 10 Resultater for kulminasjonsverdier av flomberegninger for 200 års gjentaksintervall med forskjellig metodikker 
uten klimapåslag. 

Oldenborgbekken FFA 

m3/s 

FFA 

l/s pr. km2 

NIFS 

m3/s 

NIFS 

l/s pr. km2 

PQRUT 

m3/s 

PQRUT 

l/s pr. km2 

Nedbørfelt ned til FV110 7,44 1365 5,29 970 12,92 2370 

Nedbørfelt ned til FV107 9,58 1365 6,39 910 16,64 2370 

Nedbørfelt ned til utløp i hav 11,30 1365 7,08 854 19,62 2370 

 
 
Tabell 11 Resultater av kulminasjonsverdier av flomberegninger for 20 års gjentaksintervall med forskjellig metodikker 
uten klimapåslag. 

Oldenborgbekken FFA 

m3/s 

FFA 

l/s pr. 
km2 

NIFS 

m3/s 

NIFS 

l/s pr. km2 

PQRUT 

m3/s 

PQRUT 

l/s pr. km2 

Nedbørfelt ned til FV110 5,44 998 3,22 591 6,68 1226 

Nedbørfelt ned til FV107 7,01 998 3,89 555 8,61 1226 

Nedbørfelt ned til utløp i hav 8,26 998 4,30 520 10,15 1226 

 
Flomfrekvensanalyse for andre stasjoner rundt Oslofjorden, med små nedbørfelt, viser sammenlignbare 
resultater som for stasjonene i nærheten av Oldenborgbekken. Nedbørfeltene langs Oldenborgbekken 
er imidlertid små og man må regne med meget rask flomstigning i disse. Dette tas hensyn til med bruk 
av forholdsvis høye forholdstall mellom momentanflom og døgnmiddelflom på resultatene fra 
flomfrekvensanalysen.  
 
Det er på bakgrunn av disse vurderingene valgt å benytte resultatene fra FFA justert til 
momentanverdi/kulminasjonsflom . 
 

 Klimapåslag 

Det pågår forskning for å bestemme klimapåslag for momentanflommer i små nedbørfelt. Frem til 
resultatene fra disse prosjektene foreligger anbefales det fra NVE (NVE 7/2015) et klimapåslag på 1.2 
for døgnmiddelflom og 1.4 for kulminasjonsflom i små nedbørfelt. 
 
For korttidsnedbør gis det i Norsk klimaservicesenter nye rapport (NCCS 5/2019) en anbefaling på et 
klimapåslag for nedbør med gjentaksintervall større enn 50 år på 50 % for nedbør med varighet under 1 
time  og på 40 % for nedbør med varighet mellom 2-6 timer. 
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Fredrikstad kommune har i forslag til arealdelen i sin kommuneplan satt en klimafaktor på 50 %. 
For å følge opp dette benyttes derfor et klimapåslag for flomverdier i Oldenborgbekken på 50 %. 
 
 

 Benyttede flomverdier - Oldenborgbekken 

Tabell 12 Resultater for kulminasjonsverdier av Q20 og Q200 flommer inkludert 50 % klimapåslag i Oldenborgbekken 

Oldenborgbekken Q20 

m3/s 

Q20 

l/s pr. km2 

Q200 

m3/s 

Q200 

l/s pr. km2 

Nedbørfelt ned til FV110 8,16 1497 11,16 2048 

Nedbørfelt ned til FV107 10,51 1497 14,38 2048 

Nedbørfelt ned til utløp i hav 12,40 1497 16,96 2048 

 
Det er også gjort noen beregninger av mindre flomstørrelser til bruk i vannlinjeberegningene. Disse er 
beregnet uten klimapåslag og vist i Tabell 13 under 
 
Tabell 13 Resultater for kulminasjonsverdier av QM, Q5 og Q10 flommer i Oldenborgbekken. 

Oldenborgbekken QM 

m3/s 

QM 

l/s pr. km2 

Q5 

m3/s 

Q5 

l/s pr. km2 

Q10 

m3/s 

Q10 

l/s pr. km2 

Nedbørfelt ned til FV110 2.86 525 3.43 630 3.90 715 

Nedbørfelt ned til FV107 3.69 525 4.42 630 5.02 715 

Nedbørfelt ned til utløp i hav 4.35 525 5.22 630 5.92 715 

 
Ved tidligere flomberegning for Q200 i Oldenborgbekken var ikke data tilgjengelig for målestasjonene 
Vidnesbekken og Istreelva. Analyse av disse stasjonene gir et generelt høyere resultat, som sammen 
med en økning av klimapåslaget og en viss økning i forholdet mellom momentanflom og døgnmiddel-
flom, gir en forholdsvis stor økning i flomstørrelsen i forhold til tidligere beregninger. 
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6. Nedbørshendelse 1.9.2019 

Året, og spesielt høsten 2019 har vært svært 
nedbørsrik. Den 1 September kom ekstremregnet 
for fullt og skapte store problemer og med meget 
stort skadeomfang i Fredrikstadregionen, som 
illustrert på forsiden av Fredrikstad Blad i Figur 11.   

Observasjoner i regionen gir svært varierende 
resultater, men alle har høye verdier. 
Observasjoner ved en nærliggende målestasjonen 
for nedbør, NIBIOs stasjon 3370 Øsaker,  er vist i 
Figur 12.  
 
Denne stasjonen registrerer timesverdier og i løpet 
av to timer ble det registrert en nedbørsmengde på 
43,3 mm.  

 
Figur 11 Forsiden av Fredrikstad Blad 2 september i år. 

Sammenholdes dette med gjeldende IVF kurve for området som vist i Figur 9 og med verdier som i 
Tabell 8, gir dette en returperiode på denne hendelsen på 200 år. 

 
Figur 12 Nedbør og temperatur ved målestasjonen 3370 Øsaker i perioden 30 August -6 september 2019 

 
Fredrikstad kommune har også flere andre nedbørmålere i området som registrerte store nedbør-
mengder denne dagen. Dette er målere som skal være av tilstrekkelig kvalitet i hht. standarder satt av 
meteorologisk institutt. 
 
Ved målepunktet i Øyenkilen ble det i samme periode registrert 65,4 mm og ved nedbørmåleren på 
brannstasjonen i byen, 55,2 mm. Dette er verdier som ligger langt over 200 års gjentaksintervall for den 
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gjeldende IVF kurven som vist i Figur 13. Ved andre målere i området var det registreringer under 20 
mm i den samme perioden, noe som tydelig viser hvor lokal utbredelse det kan være ved slike 
hendelser. Plasseringen av målestasjoner er vist i kartskisse i Figur 14. 
 

 
Figur 13 Registreringer ved lokale nedbørmålere den 1.9.2019. Her sammenlignet med IVF kurvene for området. 

 

 
Figur 14 Plassering av nedbørmålestasjoner i området 
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Vi har dessverre ingen sammenfallende målinger av vannføring i Oldenborgbekken eller andre 
nærliggende vassdrag samtidig med denne hendelsen. Men antar man en 1:1 sammenheng mellom 
gjentaksintervall på nedbør og tilhørende avløpsflom kan man derfor si at dette også tilsvarte mer enn 
en 200 års hendelse også i Oldenborgbekken.  
 
Det er ikke alltid en slik sammenheng er tilstede, da dette også er avhengig av den forutgående 
tilstanden i nedbørfeltet, men den den antas å være en større sammenheng jo mindre nedbørfeltet er. 
Samtidig bør nedbørfeltet ha en forholdsvis mettet tilstand. 
 
Nedbørforholdene i august viser at det har vært, om ikke ekstreme nedbørsmengder i forkant, så i alle 
fall jevnt med nedbør den siste perioden før ekstremhendelsen og det kan antas brukbart mettede 
forhold i bakken (Figur 15). 
 
Det ble ikke foretatt noen oppmålinger av vannstand i eller nær Oldenborgbekken under hendelsen, 
men fotografier av de oversvømmede undergangen langs Habornveien vist i Figur 27 og Figur 29 kan 
benyttes til å anslå kotehøyde på vannstanden basert på data fra laserdata og tilhørende 
terrengmodell. 
 
Utplassering av en vannstandslogger i Oldenborgbekken og andre mindre lokale vassdrag kan gi 
ytterligere forbedret informasjon om slike hendelser. 
 
 

 
Figur 15 Nedbør og temperatur ved den meteorologiske målestasjonen 3770 Øsaker i august og begynnelsen av 
september i 2019. 
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7. Vannstandsstigning under flomhendelser langs Oldenborgbekken (Vannlinjeberegninger) 

For å planlegge sikker arealbruk langs vassdrag er det nødvendig å vite hvor høyt vannstanden går ved 
store vannføringer, som oftest en 200-års flom. Beregning av vannstand for en gitt vannføring kalles 
vannlinjeberegninger. Samme metodikk kan benyttes for å vurdere virkningene av nye tiltak i eller langs 
elveleiet, eller andre fysiske endringer i terreng, elveleie eller i eksisterende hydrauliske strukturer som 
broer eller leveer (elvevoller). 
 
Vannlinjeberegninger kan utføres ved hjelp av ulike hydrauliske datamodeller. De vanligste 
beregningene er endimensjonale, og brukes der vannet følger et godt definert løp i en retning. Hvis 
vannet strømmer i flere retninger, for eksempel ut over flomsletter, tilbake fra flomsletter eller kutter 
over meandersvinger, kan man også benytte to- eller tredimensjonale strømningsmodeller. Disse er 
imidlertid tyngre i bruk og krever større mengde med terreng- og hydrauliske parametere. 
 
Frem til relativt nylig har slike modellverktøy vært i mindre bruk grunnet manglende tilgang på gode nok 
terrengdata og gode nok koblinger og håndtering av hydrauliske strukturer i vassdraget. Men med 
fremvekst av tilgang på laserdata og andre gode terrengdata over større områder samt bedre 
håndtering av hydrauliske strukturer er disse modellverktøyene blitt bedre i bruk. 
 

 Beregningsprogram 

Beregningen av vannstander ved ønskede vannføringer i området er utført ved hjelp av den hydrauliske 
modellen HEC-RAS 5.0.7 (US Army Corps of Engineers). 
 
Programmet er en en- og todimensjonal modell for beregning av stasjonære og ikke stasjonære 
strømninger og er et av de mest anvendte modellene innen hydrauliske beregninger i naturlig og 
kanaliserte elver. Programmet beregner gjennomsnittlig vannstand og hastighet i profilene. Det er 
benyttet en-dimensjonal beregning i dette arbeidet. 
 
For mer opplysninger om programmet, se http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 
 

 Grunnlag og forutsetninger 

Grunnlagsbehov og forutsetninger for vannlinjeberegningene er gitt nedenfor og beskrevet i anviste 
kapitler: 
 

• Vannføringer (kapittel 5.7) 
• Modellert område (kapittel 7.3) 
• Elvas geometri (kapittel 7.4.2) 
• Elvas ruhet / strømningsmotstand (kapittel 7.5) 
• Grensebetingelser (kapittel 7.6) 

 
  

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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 Modellert elvestrekning 

Modellert strekning av Oldenborgbekken går fra om lag 500 meter oppstrøms FV 110 og til nedenfor 
bruen ved ny FV 107, en strekning på samlet 2,25 km som vist i Figur 14. 
 

 
Figur 16 Modellert strekning av Oldenborgbekken. Problemområde med undergang ved Katrineborg er vist i stiplet sirkel. 
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 Kartdata og elvas geometri 

En beskrivelse av elva og terrengets form legges inn i beregningsmodellen. Laserdata er benyttet for 
området og i tillegg er det målt opp enkelte tverrprofiler av elvebunnen på strekningen mellom FV 110 
og FV 107 og alle broer og kulverter av Fredrikstad kommune. Disse dataene gir samlet en meget 
nøyaktig beskrivelse av terrenget og en rimelig god modell av elveleiet. 
 
7.4.1. Kartgrunnlag 

For Oldenborgbekken er kartgrunnlaget helt nytt. Laserdata NDH Østfold 5 pkt 2017 (LACH0002). 
Dette er laserdata oppmålt 26.4.2015 med en punkttetthet på 5 pkt/m2. Høydemodell for dataene er 
NN2000.   
 
Fra oppdragsrapporten (Terratec 2016) er det oppgitt en kontroll av høydenøyaktighet mellom 
laserdataene og kontrollpunkter med en maksimal høydefeil på ± 6 cm og et standardavvik på 2,6 cm. 
Basert på denne informasjonen er en digital terrengmodell med meget fin oppløsning (0,25 x 0,25 
meter) laget med hjelp av tilleggsmodulene 3D-Analyst og Spatial Analyst i GIS programvaren ArcGIS 
10.7.1. 
 
Etter 2016 er det imidlertid bygget ny FV 107, ca. 100-150 meter lenger nord for den gamle, som vist i 
Figur 19. Denne var ikke med i laserdataene og terrengmodellen er derfor senere korrigert for dette. 
Høydene på dette er basert på byggetegninger men kontrollert mot målinger utført med C-POS i felt i 
oktober 2019. Forbedret terrengmodell er vist i Figur 18. 
   

  
Figur 17 Opprinnelig terrengmodell. 
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Figur 18 Justert terrengmodell med ny FV 107. 

 

 
Figur 19 Flyfoto fra 2015 over og kart fra 2019 til høyre. 

 

 
7.4.2. Elvegeometri 

Den modellerte strekningen av Oldenborgbekken er beskrevet med 122 tverrsnitt på den til sammen 
2230 meter lange strekningen fra oppstrøms FV 110 og ned til et stykke nedenfor FV 107.  Dette gir en 
midlere avstand mellom hvert profil på 18 meter. Tverrprofilene er nummert fra nummer 2231 øverst til 
11 nederst. Tverrprofilene er vist i Figur 9. 
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Figur 20 Tverrprofiler, broer og kulverter langs den modellerte strekningen av Oldenborgbekken. 

 

7.4.3. Hydrauliske strukturer 

På den modellerte strekningen er det en rekke broer og kulverter. Plassering er vist i Figur 20 og kort 
beskrivelse og bilde av hver enkelt struktur er vist nedenfor i Tabell 14. 
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Tabell 14 Hydrauliske strukturer langs Oldenborgbekken, på elvestrekningen mellom FV110 og FV107. Bilder fra 
Fredrikstad kommune og Sweco. 

Profil nr. 1797 
Kulvert under FV 110 
 

 

 
Nedstrøms profil nr. 1771 
Gangvei over bekken med to nesten gjenfylte kulvertrør 
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Profil nr. 1004 Kulvert ved undergang , Katrineborg 
 

 

 
 
Profil nr. 799,5 
Gangbru ved golfbane 
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Profil nr. 685 Gangbru / kulvert ved golfbane 

 
Profil nr. 662 Gangbru  

 

Profil nr. 592 Gangbru 

 
 

Profil 
799.5 

Profil 457 
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Profil nr. 457 Rørkulvert ved Bekkevoll 
 

 

 
 
Profil nr. 434 Ny bro ved FV 107 
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 Elvas ruhet 

I beregningsmodellen må elva og terrengets ruhet (strømningsmotstand) uttrykt ved Mannings 
koeffisient, n, benyttes.  
 
Utforming og ikke minst vegetasjonsmengden i elveløpet er svært varierende nedover Oldenborg-
bekken og det vil ikke være korrekt å benytte en felles verdi for hele strekningen. Den vil sannsynligvis 
også være varierende gjennom sesongen, med en høyere ruhet på sensommer og høst enn tidlig vår, 
på grunn av tilvekst av vegetasjon i bekkeleiet.  
 
Mannings n for elveleie og elvebunn er satt basert på empiriske verdier som referert i Chow 1959.  
 
For flomslettene, på de oversvømte arealene av elvebredden over normalt flomnivå, er Manningstallet 
generelt satt til n = 0.07. Elveløpet har en varierende n mellom 0,04 og 0,1 som illustrert i Figur 21 til 
Figur 23. 
 

 
Figur 21 Elveløp oppstrøms kulvert ved Katrineborg. Benyttet Manning på 0.1. 

 
Det er ikke foretatt direkte målinger av flomvannstand og flomvannføring i elven og modellen er derfor 
ikke kalibrert mot mange sammenhengende vannstander og vannføringer.  
 
Det er ble foretatt innmålinger av vannstand en rekke steder langs Oldenborgbekken den 10.10.2019, 
med CPOS-GPS utstyr.  Vannføringen på samme tidspunkt ble anslått til 1,5 – 2 m3/s basert på 
innmålinger av bekketverrsnitt og beregning foretatt med programmet Hydraulic toolbox ver. 4.2 fra 
amerikanske Federal Highway Administration. Denne verdien sammenfaller også bra med de innmålte 
høydene og beregnet vannføringskurve fra vannlinjemodellen ved tverrsnitt 457.  
 
De innmålte høyder er dermed benyttet som en kontroll og kalibrering av modellen. Avviket mellom 
innmålt og beregnet høyde ligger på maksimalt 10-15 cm på den modellerte strekningen ved denne 
vannføringen. Som regel en god del lavere.  
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Det bør ved en senere anledning gjøres flere innmålinger av sammenhengende vannføring og 
vannstand for ytterligere å kunne forbedre modellresultatene. 
 

 
Figur 22 Bekkeløp langs strekning ned mot ridehall på Bekkevoll. Oktober 2019. Benyttet Manning på 0.05. 

 

 

Figur 23 Bekkeløp nedstrøms FV107. Benyttet Manning på 0.04. 
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 Grensebetingelser 

7.6.1. Vannføringer 

Resultatene fra flomberegningene, som vist i Tabell 12 og Tabell 13 er brukt som input i den 
hydrauliske modellen.  
 
7.6.2. Øvre og nedre grensebetingelse 

Det er ikke utført vannføringsmålinger med tilhørende vannstandregistreringer som kan benyttes for å 
sette øvre og nedre grensebetingelse. Øverst og nederst på strekningen er derfor den naturlige 
helningen på elveleiet benyttet som grensebetingelser.  
 
7.6.3. Innmålinger av høyder 

Flere innmålinger av høyder benyttet i den hydrauliske modellen er foretatt av Fredrikstad kommune. 
Det ble foretatt enkelte tverrprofileringer av bekken sommeren 2018 og innmålinger av broer og 
kulverter i løpet av vinteren 2019. Disse punktenes plassering er vist i Figur 19.  
 
Det er også foretatt en rekke innmålinger av Sweco gjennom prosjektperioden. Disse er vist i Figur 25 
 

  
Figur 24 Innmålte punkt langs Oldenborgbekken utført av Fredrikstad kommune. 

 
Innmålinger av terrenget kan benyttes som en kontroll av høyden i de benyttede laserdataene. Av totalt  
65 enkeltinnmålinger i bekkeleiet var maksimalt avvik med laserdataene på mellom -0.31 meter til +0.56 
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meter. Minusverdier angir at laserdataene er lavere enn faktisk innmålt høyde. Midlere avvik var på + 
15 cm.  
 
Det generelle inntrykket er at laserdataene i hovedsak treffer bra men kan gi litt høyere verdier langs 
bunnen av bekkeleiet, spesielt langs kantene på bekken. Dette kan dels skyldes at bekkebunnen er 
dekket av vann den dagen lasermålingene er foretatt og  bratte skråninger ned mot bekkebunnen gjør 
at små avvik i XY retningen kan gi større utslag. For mindre bekker er det generelt et mindre problem 
enn for større elver med høy vannføring under datafangst da flygingene med lasermålingene 
nødvendigvis foretas når det er klarvær. Bekker som går dypt i terrenget, med bratte skråninger, er mer 
utsatt for feil enn bekker som går grunt i terrenget. 
 
Innmålte verdier er dermed brukt til å justere bunnen i bekkeleiet i terrengmodellen som så er benyttet i 
vannlinjeberegningen. 
 

 
Figur 25 Innmålte verdier foretatt av Sweco. 
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 Usikkerhet og eventuelle sikkerhetsmarginer for tiltak i vassdraget 

I kapittel 7.2 nevnes beregnede flommer, elvas geometri og elvas ruhet som forutsetninger og grunnlag 
for en vannlinjeberegning. Nøyaktigheten på denne informasjonen varierer, og skal vurderes når 
sikkerhetsmarginer settes. Terrengmodellen som ligger til grunn har laserdata. I tillegg er det målt inn 
flere tverrprofiler i Oldenborgbekken.  
 
Terrengmodellen utenfor elveleiet anses som meget god. For elveleiet anses modellen som relativt bra 
men kan forbedres ytterligere ved flere innmålinger av tverrprofil. Modellens andre grensebetingelser er 
de forskjellige benyttede flomvannføringer, elvas helning øverst og nederst. Modellen kan ytterligere 
forbedres ved å kalibre den mot flere kjente vannførings- og vannstandsforhold. 
 
Fra NVEs interne veileder for vannlinjeberegninger er det anbefalt en sikkerhetsmargin mellom 0.1 – 
0.6 meter basert på usikkerheter i deler av underlagsmaterialet. For beregnede vannstander for 
Oldenborgbekken anbefales det å legge til en sikkerhetsmargin på 25 cm. Denne settes forholdsvis lavt 
da det er høyt detaljeringsnivå i terrengdata men det er forholdsvis store variasjoner i modellert 
vannstand ved endrede ruhetsforhold i bekken på enkelte strekninger.  
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8. Resultater  

 Generelle modellresultater 

Modellen er kjørt både med subkritiske forhold i strømningen og vekslende mellom subkritiske og 
superkritiske forhold (mixed) uten at dette gir noe forskjell i resultatene. Forholdene langs Oldenborg-
bekken tilsier subkritiske strømningsforhold på hele strekningen og under alle vannføringsforhold. Det 
vil si at vannet vil være strømmende og ikke strykende. 
 
Profilplottet er vist i Figur 26 og i vedlegg 2. 
 

 
Figur 26 Profilplott vannlinjeberegning med normal Manning i bekkeleiet 

 
Kjøring av modellen gir følgende generelle resultater: 
 
• Broen ved FV110 har kapasitet til alle beregnede flomstørrelser. 
• Kulvert ved undergang Katrineborg overtoppes ved Q10 
• Gangbroer og kulverter ellers på strekningen av alle flomstørrelser fra QM og oppover. 
• Broen ved FV107 har kapasitet til alle beregnede flomstørrelser. 
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 Resultater for undergang og kulvert under kommunal vei ved Katrineborg 

Undergangen ved Katrineborg er spesielt utsatt da bunnen på denne ligger godt under nivået i 
Oldenborgbekken, enten det er flom eller bare normalvannføring. Bekkebunnen oppstrøms, ved 
inngangen til kulverten under den kommunale veien mot Katrineborg, ligger på kote 4,0 meter mens 
bunnen av undergangen bare noen meter unna, er på kote 2,40.  
 
Til vanlig går vannet i en kulvert under veien og vannføringen må overskride kapasiteten til denne før 
vannet strømmer over gangveien. Kapasiteten til kulverten vil også øke med økende vannhøyde på 
innløpssiden. Så når vannet stiger oppstrøms kulvertinnløpet vil kulverten kunne ta unna en stadig 
større andel vann inntil et visst punkt som vist i Figur 30.  
 
Som man kan se på Figur 27 er det et par terskelnivåer som vannstanden må overskride om flomvann 
skal kunne ta seg over kanten fra Oldenborgbekken og ned i undergangen. Dette gjelder både 
oppstrøms og nedstrøms bekkekulverten. Mulige dreneringsretninger hvis disse terskelnivåene 
overskrides er skissert i Figur 28 og en mindre mulighet i Figur 29.  
 
Kommer vannstanden i Oldenborgbekken over disse nivåene vil vann strømme over kanten og fylle 
undergangen med vann. 
 

 
Figur 27 Terrengmodell og høydekoter basert på laserdata, ved undergangen ved Katrineborg. 
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Figur 28 Dreneringsretninger hvis terskelgrensende overskrides, ved undergangen ved Katrineborg. 

  

 
Figur 29 Mindre dreneringsmulighet i øst ved kote 5,82. 
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Figur 30 Vannføringskurve ved kulvertinnløp ved Katrineborg 

 
Modelleringen i Hec-Ras har gitt vannstander som vist i Tabell 15, for de forskjellige vannføringer og 
gjentaksintervall. Modellering med «normal» ruhet i bekkeleiet viser at det må vannføringer med 
gjentaksintervall på kun 5-10 år for å overtoppe terskelnivåene oppstrøms kulverten. Nedstrøms kulverten 
må man opp i gjentaksintervall på mer enn 10 år for å overtoppe terskelen på nedsiden av gangveien. 

 
Tabell 15 Resultater fra Hec-Ras for tverrprofil rett oppstrøms og nedstrøms for undergangen ved Katrineborg 

Vannføring Vannstand oppstrøms kulvert 

(Profil 1022) 

Vannstand nedstrøms kulvert 

 (Profil 961) 

 Normal ruhet Normal ruhet 

Liten vannføring (2 
m3/s) 

5,18 5,16 

QM 5,66 5,55 

Q5 5,87 5,64 

Q10 5,87 5,69 

Q20 5,94 5,77 

Q200 5,99 5,99 

 
Nedbørshendelsen den 1 september i år ble dokumentert med kamera som vist i Figur 31 under. 
Området er fotografert noen timer etter flomtoppen, men det er fortsatt synlige spor i asfalten som gjør 
at kotehøyden på vannstanden kan anslås med meget god nøyaktighet. Maksimal vannstand var under 
denne hendelsen et sted mellom  6.10 meter og 6.13 meter. Dette tilsvarer da en større hendelse enn 
en Q200-flom inkludert klimapåslag ifølge vannlinjeberegningen. Dette virker ikke urimelig hvis man 
sammenholder med ekstreme nedbørverdiene og den tilhørende IVF kurven denne dagen.  

Veien overtoppes 
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Figur 31 Fylt kulvert etter nedbørhendelse den 1.9.2019. Foto av Dag Magnus Nielsen (Fredrikstad Blad) 

 
Denne vannstanden tilsier også at terskelnivået mellom Oldenborgbekken og undergangen har vært 
direkte overtoppet og undergangen fylt ovenfra, direkte med flomvann fra bekken. 
 

 
Figur 32 Kotehøyde 6.10 m oh. ved undergangen, ekstrahert fra terrengmodellen 
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Undergangen fylles imidlertid opp også ved nedbørs- og flomhendelser med betraktelig lavere 
gjentaksintervall og størrelser enn dette. Dette viser at det er mekanismer utover overtopping som 
bidrar med å fylle undergangen jevnlig med vann. Dette diskuteres videre i kapittel 9. 
 
 

 Resultater for undergang i sør (Habornveien / FV107 Torsnesveien)  

Under den samme nedbørshendelsen som beskrevet ovenfor ble også den andre undergangen lenger 
nede ved Bekkevoll fylt opp som vist i Figur 33. Kotehøyden er her anslått på samme måte som ved 
kulverten lenger opp. Høyden er her anslått til i underkant av kote 4.0 (ca. 3,80).  
 
Ned til denne undergangen drenerer det også et større nedbørfelt på 30 ha, som det er vist den nedre 
delen av i Figur 30. Dette bidrar med betraktelig mengder vann til å fylle opp i undergangen.  
 
Ny fylkesvei Fv107 fungerer her sammen med Habornveien som en slags barriere mot vannet i selve 
Oldenborgbekken. Modelleringene viser imidlertid også her, at det er små marginer for overtopping av 
denne barrieren ved vannføringer og gjentaksintervall av denne størrelsen.  
 
Overtopping vil skje ved vannstander rett oppstrøms FV107 på kote 5.20. Vannlinjeberegningene viser 
en Q200 vannstand på kote 5.15. Hvis det antas at hendelsen var større enn dette, som antydet i 
kapittelet ovenfor, er det ikke usannsynlig at det har foregått en overtopping her også under denne 
hendelsen. Området er imidlertid også svært utsatt for avrenning fra golfbanen på vestsiden av 
Habornveien. 
 

 
Figur 33 Fylt kulvert etter nedbørhendelse den 1.9.2019. Foto av Dag Magnus Nielsen (Fredrikstad Blad) 
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Figur 34 Nedbørfelt ned til undergang ved Bekkevoll 

Den beregnede vannstanden fra vannlinjemodelleringen for tverrprofilene rett oppstrøms og nedstrøms 
undergangen er vist i Tabell 16. Resultatene herfra sammen med indikasjonene fra fotografiet i Figur 29 
tyder imidlertid på at undergangen fylles med vann fra drenering fra nedbørfeltet i vest eller av andre 
årsaker og mekanismer som diskutert senere i rapporten. 
 
Tabell 16 Resultater fra Hec-Ras for tverrprofil i Oldenborgbekken rett oppstrøms Fv 107 og nedstrøms broen Fv107 

Vannføring Vannstand oppstrøms bro ved FV107 

(Profil 452) 

Vannstand nedstrøms bro ved FV107 

 (Profil 430) 

 Normal ruhet Normal ruhet 

Liten vannføring (2 m3/s) 3,89 3,84 

QM 4,33 4,24 

Q5 4,53 4,43 

Q10 4,64 4,53 

Q20 4,93 4,73 

Q200 5,15 4,81 
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Figur 35 Beregnet flomsonekart Q200  for Oldenborgbekken ved Bekkevoll sammen med høyder fra terrengmodellen. Blå 
flate er vannstand ved Q200. 

 
 
9. Årsaker til at undergangene fylles av vann ved hyppigere flomnivåer og uten overtopping 
direkte fra Oldenborgbekken 

Som nevnt tidligere fylles imidlertid undergangen(e) opp også ved nedbørs- og flomhendelser med 
betraktelig lavere gjentaksintervall og størrelser enn det som er nødvendige for at terskelhøydene mot 
undergangene skal overskrides. Dette viser at det også er andre mekanismer enn overtopping som bidrar 
med å fylle disse med vann. 
 

 Undergang ved Katrineborg 

Undergangen ved Katrineborg fylles jevnlig med vann etter større nedbørs- og flomtilfeller. 
Vannlinjeberegningen viser at det først er ved en 5-10 års flom at undergangen står i fare for å motta 
vann direkte fra overtopping av terskelen mot Oldenborgbekken.  
 
Som bildene i Figur 36 og Figur 37, fra to hendelser nå i oktober, viser imidlertid at undergangen fylles 
med vann selv om vannstanden i Oldenborgbekken er langt lavere enn det som er nødvendig for å 
overtoppe. Nedbørsmålinger i området, vist i Figur 38 og Figur 39, gir døgnnedbør på kun 20 - 45 mm 
ved disse målestasjonene, langt lavere enn det ekstreme regnet som kom den 1 september. 
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Figur 36 Kulvert fylt etter nedbørshendelse den 9-10 oktober 2019. Foto tatt 10 oktober kl.15.30. 

 

 
Figur 37 Kulvert fylt etter nedbørhendelse 15-16 oktober. Foto tatt 16 oktober kl.09.30. Foto: Anders Pettersen-Granli, 
Fredrikstad kommune.  
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Figur 38 Døgnnedbør ved nedbørstasjonen i Sarpsborg i perioden 7-16 Oktober 2019. 

 

 
Figur 39 Døgnnedbør ved nedbørstasjonen i Øsaker i perioden 7-16 Oktober 2019. 

 

Som vi ser i høyre bildekant og ved selvsyn under befaring skyldes dette drenering av vann gjennom de 
stedlige massene, antagelig fra bekkeleiet, gjennom veifyllingen og mot undergangen. Bekkeleiet ligger 
høyere enn undergangen og dette gir en gradient for vanntransport fra bekken og inn mot denne.  
 
Løsmassekartet, som vist i Figur 32, viser at de lokale massene i utgangspunktet er svært finkornige og 
dermed har forholdsvis liten hydraulisk konduktivitet. De ekstreme flommene i Oldenborgbekken er av 
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kort varighet, og selv med stor gradient mellom vannstanden i bekken og den tilsvarende høye 
grunnvannstanden i massene nær bekkeleiet, og det lavere potensialet ved undergangen, ville 
transportkapasiteten være såpass begrenset mellom disse to potensialene at undergangen ikke kunne 
ha bli fylt så raskt som de gjør de gangene vannstanden ikke overtopper terskelhøydene. 
 
Ved byggingen av veien både ved Katrineborg og muligens også lenger nede ved Bekkevoll, er det nok 
benyttet forholdsvis grove masser i underbygningen til veglegemet, slik det er vanlig ved normal 
vegkonstruksjon. Dette gjør imidlertid  at den hydrauliske transportkapasiteten i denne delen av 
massene er betraktelig større enn hva det ville vært naturlig. Sannsynligvis vil undergangene være 
utsatt for å fylles med vann i det vannstanden i bekkeleiet oppstrøms står høyere enn kotehøyden på 
masseutskiftningen under vegkroppen.   
 
 Dreneringsspor i siden av vegkroppen oppe ved Katrineborg og synlig vanntransport gjennom 
massene underbygger dette og er vist i Figur 40. 
 

 
Figur 40 Drenering gjennom veiunderbygningen. Foto 10 Oktober 

 
Plasseringen av denne synlige dreneringen gir en antydning om at vannet har sitt utspring i bekkeleiet i 
Oldenborgbekken og ikke kommer langsetter underbygningen i Habornveien. Dette er imidlertid ikke 
helt avklart og bør undersøkes videre. 
 
Dette kan gjøres blant annet ved å sette ned grunnvannsrør på elvebredden oppstrøms og på den 
andre siden av veikroppen mot undergangen og logge vannstanden i disse over tid. Muligens kan 
fargetilsetting, isotoper, salt etc. også benyttes for å spore vannet. 
 
På den andre siden av undergangen, på vestsiden av Habornveien, går det en mindre bekk som  
drenerer vestsiden av området. Vanligvis krysser dreneringen i rør under gangveien men som vist i 
Figur 42, kan det ved store nedbørsmengder bli for mye vann for dette røret og vannstanden kan stige 
såpass at det drenerer herfra og mot undergangen ved Katrineborg fra vest. 
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Figur 41 Løsmassekart for området. Data fra NGU. 

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 53 AV 67  
 

E:\1_OPPDRAG\2019\10210217 Oldenborgbekken - Flomkartlegging\Rapport - Oldenborgbekken (26.11.2019).docx 
 

 
Figur 42 Rød pil viser normal drenering. Blå pil viser overflatedrenering mot undergangen i perioder med mye nedbør og 
høy vannføring i det lille bekkedraget. 

 

 Undergang ved kryss FV107 og Habornveien (ved Bekkevoll) 

Som bildet i Figur 33 viser, fylles også denne undergangen tidvis med vann. Tilgjengelige informasjon 
viser imidlertid at det ikke skjer like hyppig her som ved undergangen lenger nord. Ved hendelsene nå i 
oktober var ikke undergangen her fylt, selv om undergangen ved Katrineborg var det.  
 
Det er heller ikke like tydelig her at det er Oldenborgbekken som er den vanligste kilden til drenering av 
vann ned mot undergangen. Under befaring etter regnværet den 10 oktober var det tydelig at det 
dannet seg en mindre sjø på golfbanen vest av Habornveien som drenerte ned mot undergangen (Figur 
43). 
 

 
Figur 43 Oppfylling av vann på den sørvestre delen av golfbanen. Ned mot krysset Torsnesveien / Habornveien 
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Samlet sett er det et nedbørfelt med et areal på 65 hektar som drenerer ned mot dette punktet. 
Sammen med bekken som er vist i Figur 44 drenerer dette arealet inn i den «innsjøen» som samles 
nederst på golfbanen. 
 

 
Figur 44 Bekk langs den vestre siden av Habornveien og sørover mot Torsnesveien. 

 
Det kan ikke anses som usannsynlig at det under hendelsen den 1 september også kom vann fra 
Oldenborgbekken, da beregnet vannstand under store flomhendelser nærmer seg terskelnivået, men 
det anses som mest sannsynlig at undergangen fylles grunnet tilrenningen av vann som beskrevet 
ovenfor og at kapasiteten til pumpen i bunnen av undergangen ble overskredet. 
 
Det var ved senere befaringer heller ingen synlige tegn i vegetasjonen eller i terrenget for øvrig som 
skulle tilsi en overflatedrenering over fra Oldenborgbekken. 
 
10. Mulige skadeforebyggende tiltak 

Mulige tiltak kan for undergangen ved Katrineborg grovt deles i to.  
 
 

1. Det første vil være å redusere risikoen for at undergangen fylles med vann grunnet drenering 
gjennom massene mellom Oldenborgbekken og undergangen. 

 
2. Det andre vil være tiltak som er rettet mot å redusere risikoen for overtopping av terskelhøyder 

mellom Oldenborgbekken og undergangen. 
 
Sannsynligvis vil det være behov for en kombinasjon av disse mulige tiltakene. 
 
Når det gjelder undergangen lenger sør, ved Torsnesveien, bør det først avklares hvilke overvanns-
systemer som i dag eksisterer under Torsnesveien og videre sørover på vestsiden av Habornveien.  
Når dette er avklart kan mulighetene for å forbedre eller øke kapasiteten på denne studeres nærmere. 
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 Tiltak for redusere risiko for drenering gjennom massene langs bekken og gjennom 
veiunderbygningen ved Katrineborg 

Undergangen fylles i dag ved vannføringer og vannstander som ikke skyldes direkte overtopping fra 
bekken. Dette betyr at det må gjøres tiltak for å hindre eller redusere drenering fra flomvann i bekken 
og gjennom massene mot undergangen.  
 
Slike tiltak kan blant annet være: 
 

• Masseskifte under dagens vegkropp, eventuelt tette disse massene med injeksjoner av betong 
eller lignende. Dette må avklares sammen med ansvarlige veimyndigheter. 

 
• Skifte ut masser ned til nødvendig dybde utenfor vegkroppen på vannsiden mot bekken. Her 

kan det jo benyttes ellers stedlige masser som er leire/silt som har lav hydraulisk konduktivitet.  
I den grad dette påvirker veien må også dette avklares i samarbeid med vegmyndighetene. 

 
• Det kan også være mulig å sette ned en vanntett spunt mellom bekken og veien. Vi ser for oss 

at det her kan rammes en kontinuerlig spuntvegg langs bekken og ned i underliggende leire. 
Spuntveggen er tenkt som en tettevegg og skal hindre at vannet renner gjennom veifyllingen og 
ned til området ved undergangen. For å sikre en god tetting bør spuntlåsene smøres med 
bitumen. Spunten vil være utsatt for korrosjon og bør derfor være av tilstrekkelig tykkelse. 
Spunten skal imidlertid ikke ha annen funksjon enn som tettevegg. 
 

 
Alle tiltak krever imidlertid at det gjøres en grundig undersøkelse hvilke nivåer og lengder det er behov 
for å gjøre tiltak over. Det er tidligere skissert et mulig undersøkelsesopplegg for å avklare dette med 
eventuelle grunnvannsrør, sporing av vann med farge, salt, andre isotoper eller lignende. 
 
Det anbefales også å instrumentere opp Oldenborgbekken med en vannstandsmåler og utføre 
vannføringsmålinger slik at man på sikt får en god oppfattelse av avrenningsregimet i bekken samt at 
man også kan se på virkninger av eventuelle tiltak man gjennomfører. 
 
 

 Tiltak for redusere risiko for overtopping og drenering av vann på overflaten mellom 
Oldenborgbekken og undergangen ved Katrineborg 

Resultatene fra vannlinjeberegningen viser at man først ved en 5-10 års flom risikerer at undergangen 
står i fare for å motta vann direkte fra overtopping av terskelen mot Oldenborgbekken.  
 
For å unngå dette kan flomvoller bygges til nødvendig høyde på de strekningene langs bekken hvor det 
er mulig for vannet fra bekken til å drenere over til undergangen.  
 
Man kan også heve vegbanen noe for å hindre overtopping av denne. Dette kan eventuelt gjøres 
samtidig med andre eventuelle tiltak man må gjøre for å hindre drenering gjennom vegkroppen. Heves 
strekningen fra krysset mot Habornveien og mot dagens toppunkt innover mot Katrineborg kan man 
redusere flomproblematikk langs hele denne vegen. 
 
Disse tiltakene er illustrert i Figur 45 på neste side. 
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Figur 45 Mulige tiltak ved Katrineborg. Flomvoll I rødt og hevet vegbane i blått. Lyseblått er flomsone ved Q200. 

 
Forskjellige modellkjøringer av vannlinjeberegningen har også vist at det ved å gjøre enkelte tiltak i og 
langs Oldenborgbekken kan redusere vannstanden langs bekkeløpet noe.  
 
Det enkleste tiltaket vil være å fjerne vegetasjonen i bekkeleiet, spesielt oppstrøms kulverten ved 
Katrineborg.  
 
Vegetasjonen langs og i bekkeløpet utgjøres i stor grad av «Takrør (Phragmites australis)». Takrør er 
et flerårig gras som blir 1-3 meter høyt og er den største arten vi har i grasfamilien i Norge. Den kan gro 
i svært tette bestander på fuktig mark og i grunt vann.  
 
Arten utgjør mange steder i landet et problem da den ved god næringstilførsel vokser raskt og danner 
tette bestander og gjør at flere vassdrag og vann gror igjen. I tillegg til mulig å fortrenge andre naturlige 
arter langs bekken vil mengden takrør i seg selv fylle igjen bekkeløpet og gi mindre rom for flomvannet 
til å renne fritt. Den økte ruheten i bekkeløpet på grunn av slik tett vegetasjon gjør at vannhastigheten 
reduseres og vannstanden vil dermed øke tilsvarende for å tilpasse seg den samme mengde med 
vann. På sikt vil også råtnende plantemasser og sediment som «fanges» av vegetasjonen føre til en 
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igjenslamming og heving av bekkebunnen og samtidig vil tilgroing på sidene også redusere tverrsnittet i 
bekken. Vannet vil dermed få mindre plass og risikoen for oversvømmelser vil øke.  
 

 
Figur 46 Bilde oppstrøms kulvert ved Katrineborg fra april 2010, Google maps. 

 

 
Figur 47 Bilde fra oktober 2019. 

 
Fjernes vegetasjonen i selve bekkeløpet vil dette kunne redusere den hydrauliske motstanden i 
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bekkeløpet og kan i snitt redusere vannstanden i bekkeleiet med inntil 30 cm som vist i Figur 48. På 
enkelte strekninger kan også virkningen være større enn dette. Størst virkning vil det imidlertid være på 
de små og mer moderate flomstørrelser. 
 
Som fotoene i Figur 46 Figur 47 ovenfor viser er det i de siste årene grodd kraftig til på strekningen 
ovenfor kulverten ved Katrineborg. 
 

 
Figur 48 Endring i vannstand for hvert tverrprofil med kjøring med Manning på hhv. dagens 0,07 og 0,035 

 
Det finnes i liten grad et ideelt tverrsnitt av bekkeløp som tilfredsstiller alle krav. Flomvannføringen 
spiller en stor rolle for dannelsen av elvelandskapsformer og det er flommer nær middelflommen som 
påvirker elveløpet mest. Ved flom med høyere gjentaksintervall enn dette, ca. 2 år, vil de fleste bekker 
og elver vanligvis gå ut over breddene. Elven overstiger det vi vil kalle breddfull. Tilpasses bekkeleiet 
kunstig til et høyere gjentaksintervall enn dette vil dette gå utover bekkens naturlige landskaps-
dannende prosesser. Av og til er det likevel ønskelig, av plasshensyn eller sikkerhet å sørge for større 
kapasitet i selve bekkeleiet. Men bortsett fra ren kanalisering, og forbygninger i materialer som stein og 
betong krever dette også plass og vedlikehold. 
 
Det kan allikevel skisseres frem et noe nær optimalt bekkeleie for strekningen, basert på faktorer som 
midlere helning, vannhastighet og beregnet maksimalvannføring som ønskes håndtert innenfor selve 
bekkeleiet. 
 
Som vi ser av Figur 49 er midlere helning både oppstrøms og nedstrøms kulverten ved Katrineborg på 
om lag 2 %. Elvebankene på strekningen er varierende mellom 1,5 og 2 meter høyere enn 
bekkebunnen. Vannhastigheten i dag ved hhv. lav og høy vannføring, er i området 0,2 – 0,5 m/s, men 
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den lave hastigheten ved høye vannføringer skyldes i hovedsak at vannet stues opp ved kulverten på 
grunn av manglende kapasitet.  Gitt tilstrekkelig kapasitet ved alle kulverter og bruer vil hastigheten 
dermed øke noe. 
 

 
Figur 49 Helning på elvebunnen på modellert bekkestrekning. 

 
Antar man en tilstrekkelig kapasitet i kulverter/broer og med ønske om en maksimal vannstandstigning 
på inntil 1,75 meter ved en 200 års flom, kan et «optimalt» bekkeleie se ut som i Figur 50.  
 

 
Figur 50 "Optimalt tverrsnitt" 
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Her er det gitt 4 meters bekkebredde i bunnen og sidehelninger på 1:3. Dette gir en beregnet 
vannstand på 1,75 m og en bredde på 14 meter ved full bekk. Et slikt elveleie vil ta unna en 20 års flom 
inkludert klimapåslag, ved en vannstand på 1,5 meter.  
 
Helningen på 1:3 er valgt fordi dette gir stabile skråninger også ved bruk av leire/silt. Det forutsettes at 
disse er gressbevokst.  
 
Bekkeleiet kan også med hell formes avtrappende som vist i figuren under, for dermed gi et bedre 
visuelt inntrykk i perioder med lav vannføring. Dette krever imidlertid noe større bredde og er dermed 
mer arealkrevende enn hva som er skissert ovenfor.  

 
Figur 51 Skisse for mulig utforming av bekketverrsnitt.                                                  Illustrasjon: Line M. Valle, SWECO 

 
På strekninger med svært lite fall som her, er det som tidligere nevnt ofte nedstrøms forhold som i stor 
grad påvirker oppstrøms vannstand. Dette innebærer gjerne at det er nedstrøms kulverter, broåpninger 
og lignende som er mest styrende for vannstanden oppstrøms. Disse vil ofte, av kostnads- og 
plasshensyn, være underdimensjonert for de mest ekstreme vannføringene. 
 
Modellering med økning av kulvertstørrelser og en eventuell erstatning av kulverten ved Katrineborg 
med en bro viser ytterligere noe reduksjon av flomvannstandene på strekningen oppstrøms denne.  
Det er kjørt et modellalternativ med økt kulvertstørrelse hvor bredden er økt med 50%, til 6,3 meters 
bredde, samtidig er høyden økt til 1,4 meter, og høyden på kulverttopp til kote 5.5. 
 
Resultatet viser at dette gir minimale endringer i vannstanden, i størrelsesorden 0-6 cm avhengig av 
vannføringen. 
 
Fjernes kulverten helt, og byttes ut med en bro, reduseres vannstanden med inntil 12 cm for de største 
vannføringene. Dette kan reduseres ytterligere noen centimeter ved å gjør bekkeleiet bredere.  
 
Fjernes i tillegg kulverten ved gangveien nedstrøms, reduseres vannstanden ytterligere noen cm ved 
Katrineborg. Ytterligere fjerning av nedstrøms kulverter vil være uten innvirkning på flomvannstander 
ved Katrineborg. 
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Et annet mulig tiltak er en generell senkning av bekkeleiet på strekningen. Området er imidlertid veldig 
flatt og helningen i bekkeleiet er allerede i dag forholdsvis liten. Et slikt tiltak vil kreve en senkning over 
en relativt lang strekning og vil utgjøre et relativt stort inngrep. 
 

 
Figur 52 Opprenskning og fjerning av vegetasjon langs bekkeløpet vil også redusere risiko for tilstopping under broer og 
kulverter av løst plantemateriale. 

Oppstrøms Katrineborg er det også en gangvei med mer eller mindre helt gjenfylte kulvertrør. Rensing, 
eventuelt helt fjerning av denne vil også redusere vannstanden noe. Tiltaket vil i liten grad ha noen 
påvirkning ved de store vannføringen men ha betydning ved mindre flommer. Slik det er i dag er også 
gangveien oversvømt relativt hyppig. 
 
Vannhastighetene langs Oldenborgbekken mellom FV110 og FV107 er forholdsvis lave også ved større 
flommer og det er lite tegn på erosjon på strekningen. Dersom kulverter/broer endres og gis økt kapasitet 
kan dette gi generelt noe økte vannhastigheter i bekken også ved store vannføringer. Modellresultatene 
indikerer imidlertid at vi fortsatt vil være under 1m/s men kan gi en marginalt høyere erosjonsrisiko for 
kornstørrelser mellom grov silt og fin sand i hht. Hjulstrøms kurve. 
 
Gjøres tiltak i og langs bekkeleiet vil erosjonsfaren i blottlagte masser være størst i perioden frem til disse 
igjen er bevokst. I yttersvinger eller der bekken går nær infrastruktur eller bygninger hvor det eventuelt er 
spesielt viktig å unngå erosjon kan det foretas ytterligere sikring av elveskråninger. Dette gjøres vanligvis 
med et dekkelag av stein. 
 
Lokal erosjon kan også oppstå i tilknytning til konstruksjoner i vassdrag. Ved innløp og utløp av kulverter og 
broer, hvor det eventuelt kan være endringer i bredden som f.eks. innsnevringer, bør det planlegges tiltak for 
å sikre mot eventuell lokal erosjon. 
 
11. Generelle morfologiske og biologiske virkninger av mulige tiltak i Oldenborgbekken 

Vassdraget er tilgjengelig for anadrom fisk, som sjøørret, over hele strekningen som her er vurdert. 
Mesteparten av strekningen er imidlertid ikke spesielt godt egnet hverken som oppholdsplass eller 
mulig gytestrekning for fisk. Det er heller ikke observert eller mottatt informasjon som tyder på at 
vassdraget benyttes av sjøørret. 
 
Det er heller ikke gjort spesifikke fiskeundersøkelser i forbindelse med dette arbeidet, men 
Oldenborgbekken er befart fra oppstrøms Fv110 og ned til havet med tanke på akvatisk biologi.  
Strekningen nedenfor kryssingen av den gamle Fv107 har større fall og strekninger med mer egnet 
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bunnsubstrat og vegetasjon som kan egne seg som oppholds- og gyteområder. Eksempel på en slik 
mer egnet strekning vises i Figur 34. 
 
Tiltak som justeringer utenfor bekkeleiet, hhv. bygging av flomvoller, heving av vegbaner etc. vil i liten 
grad påvirke de fysiske og biologiske forholdene i selve bekkeleiet. 
 

 
Figur 53 Oldenborgbekken lenger nedstrøms. 

 
Et større tiltak som senkning av bekkeleiet på strekningen mellom FV 107 og mot FV 110 vil ha stor 
påvirkning på den lokale bunnfaunaen og vegetasjonen den strekningen det utføres på. I tillegg vil 
områder nedstrøms kunne bli sterkt påvirket av økt partikkeltransport og igjenslamming. 
 
Utføres slike tiltak bør det derfor være stor oppmerksomhet rettet mot å redusere denne påvirkningen. 
Dette kan gjøres ved å utføre tiltakene i perioder med lav vannføring og lav biologisk aktivitet. 
Fangdammer og siltgardiner kan benyttes  for å redusere partikkeltransporten nedstrøms. 
 
Eventuell masseskiftning i ytterkant av vegkroppene / elvebanker og/eller spunting bør kunne 
utføresuten altfor stor påvirkning på det akvatiske miljøet. 
 
Fjerning av vegetasjon, som gress og siv, kan gjøres årlig på tidspunkt, og i perioder med lav 
vannføring hvor påvirkning på bunnfaunaen på strekningen er så skånsom som mulig.  
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Generelt er imidlertid flom og høy vannføring blant et vassdrags naturlige variasjoner som bør søkes 
opprettholdt. I flomperioder skjer det endringer i vassdraget, siden elver og bekker da får større 
erosjons- og transportkapasitet. Slik kan likevekten bli midlertidig forstyrret. Ved normal vannføring 
kommer likevekten gjerne raskt tilbake. 
 
Flomvannføringen spiller en stor rolle for dannelsen av elvelandskapsformer og det er flommer nær 
middelflommen som påvirker elveløpet mest. Ved flom med høyere gjentaksintervall enn 1,5-2 år vil 
elva vanligvis gå ut over breddene og sedimentere, og i noen tilfeller også erodere på elvesletta. Elven 
overstiger det vi vil kalle breddfull. Alluvialt materiale blir ved slik flomvannføring også lagret på 
elveslettene.  
 
Slike sedimentasjons- og erosjonsprosesser er grunnlaget for oppbygging av ei elveslette slik som 
langs Oldenborgbekken og er prosesser som også har en naturverdi og bør i stor grad søkes 
opprettholdt så godt som mulig. 
 
I forkant av eventuelle tekniske tiltak som kan påvirke vassdraget bør det foretas en befaring og 
undersøkelse av en ferskvannsbiolog for å avklare dagens biologiske forhold og mulig påvirkning på 
denne.  
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