
 

 

Notat om flom i mindre vassdrag 
 

 

 

 
 

  



Ekstremvær og flom i mindre vassdrag 
 

Notatet beskriver tiltak i arealplanen for å begrense skadene ved 200-årsflom.  

 

NVE hadde innsigelse til hvordan arealplanforslaget ivaretok flom i mindre vassdrag. Det er 

fremst flom som følge av kraftig nedbør. Dimensjonerende regn etter plan- og bygningsloven 

er 200-årsflom. Natt til 1. september 2019 traff et ekstremvær med meget kraftig regn 

Fredrikstad. Ettersom det regnet var meget over dimensjonerende 200-årsregn er 

vannskadene etter ekstremværet brukt for å identifisere nødvendige tiltak i arealplanen.  

 

Tiltak i planen for å begrense flomskader pga stormflo eller vårflom i Glommavassdraget er 

ikke omtalt.  

 

 

NVEs innsigelse 
 

NVEs har innsigelse til hvordan flom i mindre vassdrag er i varetatt i planen. Planforslaget 

ivaretok flomfare som følge av stormflo og som følge av høy vannstand (vårflom) i Glomma. 

For mindre vassdrag var det angitt en faresone for flom på 10 m på hver side av bekken. Det 

er faresoner var videreført fra gjeldende arealplan.  

 

NVE har gjort en kartlegging av mindre vassdrag og generert en estimert 200-årsflom basert 

på avrenning til vassdraget. Det er så generert aktsomhetssoner der det er fare for at 

flomstore bekker kan årsake flomskade. Det forutsettes av NVE at kommunene bruker dette 

for å generere hensynssoner for flomfare og tilhørende bestemmelser i arealplanen.  

 

NVEs kartlegging er lite presis og har flere feil. Det er bekkefar som er feil plassert i kartet 

med flere hundre meter. Det betyr at bekkene ikke stemmer med terrengformer, dvs det som 

er vist som bekkene flere steder renner over koller. Den flomsituasjonen som er generert er 

ikke reell. Det er beregnet at alt regnvann raskt renner til bekkene og får vannstanden der til 

å stige med inntil 5-6 meter i høyde. I et så flatt terreng som i Fredrikstad kommune betyr det 

at flomfare er estimert i store områder av tettstedet. 

 

I arealplanen foreslås en generell hensynssone for flomfare langs mindre vassdrag på 20 m 

til hver side av større bekker. Det vil ivareta sikkerheten rundt bekkene. I tillegg foreslås flere 

andre tiltak med tanke på sikring mot ekstremvær.  

 

 



 
NVEs aktsomhetskart for flom 

 

 

 

Ekstremværet 1. september 2019 

Natt til 1. september 2019 gikk et kraftig regnvær rett over Fredrikstad. 200-årsregnet er 

beregnet til å være 45 mm regn på få timer. Den her natten ble det målt ca. 66 mm regn på 

to timer i offisielle målinger. Ikke-offisielle målinger viser at det noen steder kom opp mot 90 

mm regn på to timer.  

 

Resultatet ble rekordmange vannskader. Forsikringsselskapene estimerer det til i underkant 

av 2000 vannskader som følge av ekstremværet natt til 1. september.  

Fredrikstad kommune har oversikt over ca 1/3 av disse skadene. Det viser seg at 

vannskader oppstår ikke ved flomstore bekker, men helt andre steder og av andre årsaker.  

 

Noen registrerte vannskader skyldes taklekkasje, tette rør eller felkoblede rør, men det er 

totalt sett få av de registrerte vannskadene. Den absolutt vanligste typen vannskade er vann 

i kjelleren. 

 

Vannskader oppstår særlig i flate områder med leire. Der blir vannet i stor grad stående uten 

å renne videre til bekker. Vannet har mange steder trengt inn i bygninger via sluk i kjelleren 

eller via kjellerramper og andre lavt sittende dører.  

 

Det er gjort en grundig analyse på kart for å finne hvor de fleste vannskadene oppstår. Dette 

er så brukt for å innarbeide avbøtende tiltak i arealplanen på mange forskjellige måter.  

 



 
Fra kommunens nettside 

 

 

 

 



Analyser av steder med vannskader 
 

Fredrikstad kommune har en oversikt over vannskader som er meldt til kommunen etter 

ekstremværet 1. september 2019. Det er ikke en komplett oversikt. Forsikringsselskapene 

har ikke tillatelse til å gi ut informasjon om hvor vannskader er meldt. Derfor brukes her 

registreringen kommunen har gjort.  

 

Bare ved å lese listen over vannskader syntes det å være et mønster i hvor og hvordan 

vannskader hadde oppstått. Det var også få skader som skyltes rene bygningstekniske feil 

(kategori 3).  

 

Tre typer skader: 

 

1. flater med leirjord der vannet blir stående. Vann som renner ned i kjellere, som 

kommer opp av sluk i kjellere og som renner inn gjennom lavt plasserte dører.  

2. i overgangen mellom granitt og leire. Vannet renner raskt nedover granitten og 

stopper opp der det møter leirjord. Vann som renner inn i kjellere og sokkeletasjer.  

3. bygningstekniske feil, f.eks tak som ikke er tett og dreneringsrør som er koblet feil.  

 

 

Geologien i Fredrikstad har større betydelse for hvor skader oppstår enn hva terrengform 

har. Landskapet består leirjord ved Glommas utløp. Mellom flatene av leirjord stikker 

granittåser opp. Det er få flater som infiltrerer vann. Granittåsene er nesten helt uten jordlag. 

Leirjorden blir i perioder med mye nedbør helt vannmettet, mens den i tørkeperioder blir så 

hard at den ikke tar opp vann.  

 

For å mer detaljert å finne mønster for hvor vannskadene oppstå er det brukt kart som 

analysemetode. Følgende kartlag er brukt i analysene:  

 

- Grunnkart som viser bygninger, veier, koter og skyggelagt terrengform.  

- Kommunens registreringer av vannskader. Hver registrert adresse er markert med 

rødt punkt.  

- Løsmassekart fra NGU. Kartene viser hvor det er havavsetning/marin 

strandavsetning og hvor det er bart fjell.  

- Forsenkningskart som viser hvor vann blir stående pga forsenkninger i terrenget.  

- Helningskart som markerer flater med mindre enn 2 prosents helning.  

- Flomveier i bebygde områder generert utfra terrengkoter.  

 

Kartene er brukt i tverrfaglige arbeidsmøter for både for å analysere situasjonen og for å 

identifisere mulige tiltak som kan innføres som krav og muligheter i arealplanen. I de 

tverrfaglige møtene har arealplanleggere, VA-ingeniører og ingeniører i geomatikk fra 

kommunen deltatt sammen med hydrolog og landskapsarkitekt fra Rambøll.  

 



 



 
 



 

NVEs aktsomhetskart vist sammen med registrerte vannskader. Kartet bekrefter at det ikke 

har vært flomstore bekker som har gitt vannskader. Bekkene fikk ikke den vannstigningen 

som Aktsomhetskartet er basert på. Det er få vannskader nærmest bekkene. Der det er 

registrert vannskader innenfor aktsomhetssonene er det pga vann fra flatt terreng, ikke fra 

bekk.   



Oversiktskart bekreftet teoriene om at vannskader oppstår ved store flater med leirjord og i 

overgangen mellom granitt og leire. Vannskader har ikke oppstått nær større bekkefar. 

Flomstore bekker er ikke det som gir vannskader ved ekstremregn i Fredrikstad.  

 

 

Resultatene fra oversiktskartene er så studert nabolag for nabolag. Her under vises kart for 

fire nabolag: Gressvik, Christianslund, Kongsten og Lisleby.  

 

 

Gressvik 

Vannskader har oppstått på flate områder nær flomveier. Noen vannskader finnes i 

overgangen fra granitt til leire. Vannet renner raskt på granitten. Overgangen til flatere 

områder med leire vil skape et vanntrykk som presser vannet inn i kjellere og sokkeletasjer. 

Flomveier som endrer retning vil være en økt risiko for vannskader, da vannet vil bli stående 

før det endrer retning.  

 

Christianslund 

Landskapet består av trange dalfører mellom granittåser. Vannskadene har oppstått nede i 

dalførene langs flomveiene.  

 

Kongsten 

På Kongsten og Gudeberg er det mange registrerte vannskader. Området er flatt og består 

av leirjord. Det er mange forsenkninger, få tydelige flomveier, og flomveier som endrer 

retning. Flere områder der mange vannskader er registrert ligger et stykke fra beregnet 

flomvei. Det er altså mange faktorer som tyder på at vannet blir stående. De fleste bolighus 

har kjeller og de fleste vannskadene oppsto da vann trengte opp gjennom kjellersluk. På 

Mineberget er det bebyggelse uten kjellere, og heller ingen kjente vannskader.  

 

 

Andre områder er har lignende grunnforhold, men har ikke registrerte vannskader. I noen av 

områdene er kjellere ikke vanlig. Det gjelder f.eks. bolig områder bygget før 1910 og de 

fleste industriområder.  

 

Andre områder har bebyggelse med kjeller bygget på store flate områder med leirjord, men 

har likevel ikke registrerte vannskader. Lundheim er et slikt område. Det er bygget samtidig 

med Kongsten Hageby, og med samme bygningstyper. Kongstenområde har mange 

registrerte vannskader, mens ingen vannskader er registrert på Lundheim. På Kongsten ble 

folk oppfordret til å melde vannskadene til kommunen via en Facebookgruppe med lokal 

tilknytning. Det er altså grunn til å anta at de fleste vannskadene som oppsto på Kongsten er 

med i kommunens registrering. Det har også tidligere oppstått skader på Kongsten, men ikke 

på Lundheim, ved kraftige regnvær. Hvorfor er uklart. 
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Prinsipper for sikring mot nye skader 
 

Det er identifisert en rekke muligheter for sikring mot vannskade som kan ivaretas i 

kommuneplanens arealdel  

 

Ivareta flomveier 

Ved ekstremvær vil ikke fordrøyning nødvendigvis være tilstrekkelig. Ved de mest intensive 

regnskyllene vil vann renne på overflaten. Derfor er naturlige flomveier gjennom bebyggelsen 

til elva viktig å ivareta. Mange ganger vil det være veiareal som fungerer som flomveier.  

 

Skape steder vann kan samles, særlig i flatt terreng 

I flat terreng med leirjord vil vann i liten grad infiltreres lokale eller renne videre til bekker. I 

slike områder er det en fordel om det finnes områder der vannet kan samles lokalt.  

 

Unngå byggetekniske løsninger som gjør at vann kan renne fra terreng inn i bygninger.  

Fundamentering med plate på mark plassert lavt i forhold til terrenget rundt har fått vann til å 

renne inn i bygninger. Kjellere har også fungert som «oppsamlingssted» for overvann. Ved 

nybygging langs elva bygges det kjellere, men bygningskonstruksjoner sikres mot 

vannskader opp til kote 2,5 over normalvannstand. Ved å innføre lignende krav til bygging på 

flater der det er kjent at vannskader kan oppstå vil omfanget av vannskader kunne 

reduseres. Skal man bygge til boligen, bør man f.eks. ikke bygge med kjeller uten at man 

gjør spesielle bygningstekniske tiltak som sikrer mot vannskade.  

 

Unngå at tiltak for sikring mot stormflo skaper demninger i flomveier.  

Arealplanen peker ut mange områder langs elva for transformasjon til nye boligområder. 

Som tiltak mot stormflo kreves sikring opp til kote 2,5. Sikringen mot stormflo kan gjøres ved 

at terrenget heves før man bygger ut området. Det må unngås at hevet terreng skaper en 

demning for overvann i eldre lavere liggende bebyggelse lenger bak.  

 

Bruke muligheter nye byggeområder har for å forbedre overvannsituasjonen lenger 

nedstrøms 

Noen utbyggingsområder ligger oppstrøms i flomveier fra områder med kjent 

overvannsproblematikk. Utbyggingsområdene har som områder ellers i Fredrikstad liten 

evne til infiltrasjon eller fordrøyning. I forbindelse med utbygging finnes mulighet for å skape 

ekstra fordrøyning av overvann slik at overvann blir mindre utfordrende i områdene lenger 

nedstrøms.  

 

Unngå å bygge på dyrket mark 

Fredrikstad satser på transformasjon av eldre industriområder foran å utvide tettstedet med 

nye byggeområder. Det er også en streng politikk mht jordvern. Begge disse faktorene bidrar 

til å ikke skape nye byggeområder med overvannsproblematikk da mange av jordene i 

tettstedet og nær tettstedet er steder der overvann samles i forsenkninger.  

 

  



 

 
Farmannsgate ved «Det glade hjørne» i Fredrikstad sentrum om morgenen 1. september 

2019. Vannet renner i naturlige flomveier gjennom bebyggelsen og samles opp i 

forsenkninger. Det er behov for å utbedre naturlige flomveier. Foto: Merete Aarøy.  

 

 

 

Den dekkede vei er en del av festningsanlegget nedenfor Kongsten fort ved Gamlebyen i 

Fredrikstad. Tidligere var det brede grøfter på begge sider av den dekkede vei, se postkort 

fra 1950-tallet. Nå er grøftene fylt igjen og rekkehusene i W. Blakstads gate like ved har fått 

problemer med vann i kjelleren ved kraftig regn. Ved ekstremregnet 1. september 2019 ble 

det registret vannskader i mer en halvparten av rekkehusene. Et mulig tiltak for 

klimatilpasning kan være å gjenskape grøftene ved den dekkede vei.  

  



Tiltak i arealplanen 
 

Planforslaget inneholder tiltak for å ivareta overvann i generelle bestemmelser, i formål, i 

føringer for enkeltområder og i hensynssoner.  

 

Det er totalt fem forskjellige typer hensynssoner som markerer flomfare.  

 

H320_Kyst:  

Markerer fare for stormflo. Krav om å sikre bebyggelsen opp til kote 2,5 m. I tillegg skal 

flomveier sikres fra bakenforliggende områder.  

 

H320_NVE:  

NVE sin kartlegging av flom i Glomma. Samsvarer i stor grad med stormflo. Krav om å sikre 

bebyggelsen opp til 2,5 over Glommas normalvannstand. I tillegg skal flomveier sikres fra 

bakenforliggende områder.  

 

H320_Bekk:  

20m sikringssone rundt vassdrag i nedbørsfelt mindre enn 20kvkm. Krav om at sikkerhet mot 

flom skal vurderes for de fleste tiltak.  

 

H320_FlomV:  

10m sikringssone rundt utvalgte matematisk beregnede flomveier. Flomveiene er generert ut 

fra koter på kart og stemmer erfaringsmessig godt med den reelle situasjonen ved 

ekstremregn. Krav om at disse traséene for flomveier skal sikres i reguleringsplan.  

 

H320_FlomA:  

Areal/områder der helning/løsmasse/erfaring tilsier at vann samles opp. I disse områdene 

stilles krav om at gulvnivå skal etableres minst 30 cm over terreng med mindre man sikrer 

bebyggelsen spesielt mot overvann.  

 

 

I tillegg er flere områder satt av til kombinert grønnstruktur: Overvann og friområde. Disse 

områdene er i dag friområder og lekeplasser. De bør sikres som areal for fordrøyning. De 

fleste steder bør det gjøres ved å senke terrenget ytterligere for å skape bassenger eller 

grøfter dit vannet kan renne ved ekstremregn.  

 

Flere områder for framtidig bebyggelse har fått krav om spesiell tilrettelegging i forhold til 

overvann. Disse områdene må utformes slik at overvann holdes igjen ekstra for å forbedre 

situasjonen nedstrøms. Som et eksempel kan Kiæråsen nevnes. Nedstrøms Kiæråsen ligger 

Bryggeriet, Bydalen og St Croixkrysset der det flere ganger har vært vannskader på 

bebyggelsen og stengte veier som følge av ekstremregn.  

 

I tillegg er det et kapittel med generelle bestemmelser for overvann som bl.a. sikrer 

flomveier, åpne bekker og bruk av grønn faktor.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Utsnitt av plankartet fra Christianslund og Holmen, et område der dalfører mellom granittåser 

blir problematisk i forhold til overvann. Hensynssonene viser kjente flomveier og områder der 

vann av erfaring blir stående. I Holmen-området planlegges Veumbekken åpnet. Det vil 

forbedre situasjonen i forhold til at en flomvei med bedre kapasitet skapes.  

 

 
Utsnitt av plankartet fra Gressvik. Store flate områder ved Gressvik ungdomsskole og 

østover mot Floa har fått hensynssone med krav om gulvnivå minst 30 cm over terreng. 

Lenger vest er flomveier markert med hensynssone. Disse vil lede vannet til Ålebekken. 

Hensynssonen for bekken er ikke vist i illustrasjonen.  



 
Utsnitt av plankartet fra Kongsten og Gudeberg. Flomveien går vest for Habornveien 

gjennom golfbanen, videre gjennom Kongstenområde og ut til Glomma ved Vaterland. 

Området er flatt slik at vannet ikke renner videre. Det er i formål sikret mulighet for grøfter 

ved buffersonen mot industriområdet og ved den store lekeplassen. 

 

Det er et flatt område med leirjord som i stor grad mangler tydelige flomveier. Det kreves 

derfor at gulvflater heves tydelig over terreng. Det skapes også mulighet for å reetablere 

grøftene ved Den dekkede vei vest for Kongsten fort, sør for Kongstenhallen. Det vil skape et 

fordrøyningsbasseng i et område der vannet ellers trenger inn i kjellere.  

 

 

 

 

 

 


