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SAMMENDRAG

Det er utført en analyse av flomfaren langs Lødengfjorden. Landbruksarealer ned mot Lødengfjorden begynner å
bli flomutsatt ved 2 til 5 års flommer. Disse oversvømmelsene er knyttet til den generelle vannstanden i Vansjø
ved flom, ikke til lokal flomavrenning til Lødengfjorden. Disse oversvømmelsene vil derfor ikke påvirkes av en bru
over Rødsund så lenge ikke bruåpningen blir vesentlig smalere enn til den eksisterende brua.

Lokal flomavrenning fra nedbørsfeltene omkring Lødengfjorden er i en størrelsesorden som ikke er i stand til å
forårsake noen som helst oppstuvning ved Rødsund, selv ved ekstreme flommer. Strømningstverrsnittet ved
brustedet er så stort at det må skapes en ekstrem innstruping av strømningsarealet for å skape en målbar
oppstuvning og forverret flomfare; arealet må reduseres til rundt 1/30. Dette betraktes av innlysende grunner
som utelukket.

Sammenfattende kan det med god margin konkluderes det med at en bro over Lødengfjorden ikke ha noen
innvirkning på flomfaren i området.
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1 Innledning 
Multiconsult er engasjert av Viken fylkeskommune for å bistå med utredning av ny gang- og 
sykkelvei langs fv. 120 i Moss og Våler kommuner, samt ny bru over Rødsund.  

Det har vært framført (bl.a. fra Moss kommune) at arealer i tilknytning til Lødengfjorden tidvis er 
flomutsatt og at man er bekymret for at planlagt bru over Rødsund skal øke flomfaren pga evt 
innsnevringer av strømningstversnittet og derav følgende oppstuvning. 

Foreliggende notat gir en vurdering av flomfaren i seg selv og en vurdering av risikoen for at 
planlagt bru skal øke flomfaren. 

Via Moss kommune har det vært forsøkt å innhente dokumentasjon eller observasjoner som støtte 
for meldingene om flomutsatte landbruksarealer rundt Lødengfjorden. Dette med henblikk på å 
tidfeste slike hendelser og i neste omgang å klarlegge opprinnelsen; om det skyldes lokal avrenning 
eller om det er knyttet til reguleringen av Vansjø. Det har ikke vært mulig å få tak i slike konkrete 
opplysninger. Problemstillingen er derfor undersøkt fra et generelt standpunkt, via offentlig 
tilgjengelige hydrologiske data. 

Notat tar sikte på å utrede: 
1) I hvilken grad er arealer rundt Lødengfjorden flomutsatt; 

2) Om flomfaren kan påvirkes av en bru over fjorden. 

2 Lokal flomhydrologi  
Nedbørsfeltet til hele Lødengfjorden nord for Rødsundbrua er på 14,4 km2 og er vist i Appendix 1. 
Det største enkelte vassdraget i nedbørsfeltet er bekken som renner ut mellom Nordre Auerød og 
Kjesebotn, midt på Figur 2-1. Nedbørsfeltet til denne bekken er på ca. 7 km2, altså halvparten av 
nedbørsfeltet til hele fjorden. 

For å estimere flomstørrelser har man brukt NVEs karttjeneste NEVINA. Denne metoden har en 
betydelig usikkerhet, men vurderes som god nok til en overordnet vurdering der man først og 
fremst ønsker en størrelsesorden. Ved hjelp av NEVINA har man estimert middelflom1 og 200 års-
flom for fire av de små vassdragene i området. Figur 2-3 viser sammenhengen mellom feltstørrelse 
og flomstørrelse. Basert på trendene som anes på figuren, estimeres spesifikk flomavrenning for 
Rødsundfjorden til å være 200 l/s/km2 for Qm og 700 l/s/km2 for Q200. Ved å multiplisere inn 
feltarealet på 14,4 km2 fås absolutte flomvannføringer Qm = 3 m3/s og Q200 = 10 m3/s. 

Et estimat for mulig oppstuvning fra brustedet under flom fås ved å se på vannhastigheten gjennom 
det trange tverrsnittet. I dag er åpningen (under vann) ca. 70 m bred. Maksimaldybden er ca. 5,5 m 
og middeldybden er ca. 4 m. Dermed er strømningsarealet ca. 285 m2. Det betyr at 
vannhastigheten ved Q200 blir 10 m3/s/285 m2 = 0,035 m/s. 

Et relevant mål for oppstuvning vil være hastighetshøyden, V2/2g = (0,035 m/s)2/(2 * 9,82 m/s2) = 
6,3x10-5 m = 0,06 mm. Dette betyr at med den eksisterende bruåpning vil oppstuvning ved en 200 
års flom være neglisjerbar. 

Dersom en ny bru skal kunne forårsake en målbar oppstuvning, f.eks. 5 cm, da skal 
hastighetshøyden ved brua bli 5 cm/0,06 mm = 800 ganger så stor som i dag. Dette krever at 
hastigheten i seg slik blir √800=28 ganger større enn i dag. Strømningstversnittet måtte altså 
reduseres fra 285 m2 til 285/28 = ca. 10 m2. Dette er utenkelig i praksis. 

 
1 Middelflom er gjennomsnittet av alle årsflommer. Erfaringsmessig tilsvarer en middelflom et 
gjentaksintervall på ca. 2 år. 
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Det konkluderes – med god margin - med at en brukonstruksjon over Rødsund ikke vil kunne føre til 
oppstuvning fra lokale flommer - selv ikke så store flommer som en 200 års flom. 

 

  

 
Figur 2-1 Utsnitt av nedbørsfeltet til Lødengfjorden. Nedbørsfeltets største enkeltvassdrag ses midt på bildet til høyre. 
Brustedet se nederst til venstre rett nord for veibrua.  
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Figur 2-2 Dybdekart brustedet. Fra NVE-atlas. 

 

 
Figur 2-3 Sammenheng mellom feltareal og spesifikk flomavrenning for to flomstørrelser. Basert på NEVINA-estimater. 
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3 Vansjø 
Lødengfjorden er en del av Vansjø-systemet som er regulert for kraftproduksjon. Vannet er 35 km2 
stort. Vansjø har høyeste regulerte vannstand (HRV) på 25,53 moh. Dette er høyden som 
kraftselskapet har tillatelse til å holde til å holde vannstanden på, i hht. konsesjon. Vassdraget 
reguleres av GLB (Glommen og Laagens Brukseierforening). Vannstander i Vansjø for det siste året 
er vist på Figur 3-1. Man ser at rundt årsskiftet 2020/2021 opptrådte vannstander rundt 26,2 moh. 
Dette er 1,4 m høyere enn medianen for årstiden, som er 24,8 (den svake rosa linjen). Den nevnte 
flomvannstanden er dessuten ca. 0,7 m høyere enn HRV. 

NVE har utført en flomkartlegging av Vansjøvassdraget i 20102. Denne viser imidlertid ikke 
Lødengfjorden. Dessuten er kartleggingen basert på større flommer (ikke under 10 år). 

Historiske vannstandsmålinger fra Vansjø er derfor innhentet fra NVEs database Hydra II for 
perioden 1920-2011. Målingene stammer fra stasjonen 3.8.0 Vansjø som ligger ved Vålerveien. 
Målingene er døgnverdier. I en så stor innsjø som Vansjø betraktes det som usannsynlig at det skal 
kunne oppstå flomstigninger som er så kortvarige at de ikke fanges opp av døgnmålinger. Det er 
utført frekvensanalyse på vannstandene og resultatene er vist i Appendix 1. Flomvannstander for 
gjentaksintervall fra 1 år til 10 år er hentet ut fra diagrammet og presentert i Tabell 3-1.  

Det bør bemerkes at det strengt tatt ikke er helt uproblematisk å fastslå gjentaksintervaller for 
flommer i et regulert vassdrag. Vannstandene er nemlig i større eller mindre grad et resultat av 
menneskelig inngripen og kan derfor ikke behandles som statistisk «tilfeldige» fenomener. 
Imidlertid er hensikten bare å fastslå hvor ofte gitte vannstander faktisk forekommer og for små 
flommer betraktes det som uproblematisk. 

På basis av flomvannstandene som er vist i tabellen, er det utarbeidet kart som viser tilsvarende 
oversvømt areal for hvert gjentaksintervall. Oversiktskartet på Figur 3-2 viser fire områder som er 
flomutsatt og som det er utarbeidet detaljerte flomsonekart for. 

Figur 3-3 for Gashustangen og Figur 3-4 for Rød viser at lite areal er flomutsatt opp til T=2 år, men 
allerede fra T=5 år er det betydelige arealer som står under vann. Figur 3-5 for Auerød viser at her 
er det også en betydelig oversvømmelse allerede ved T=2 år. Lengst inne i fjorden ved Lødeng viser 
Figur 3-6 at også her er det en betydelig oversvømmelse allerede ved T=2 år. Dette ser imidlertid 
ikke ut til å være landbruksarealer, men skog og/eller myr. 

  

 
2 «Flomsonekart. Delprosjekt Moss og Rygge». Ahmed Reza Naserzadeh, Ivar Olaf Peereboom. NVE, Rapport 
4/2010. 
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Figur 3-1 Vannstander Vansjø det siste året (kilde: GLB, https://glb.no/vannstander/mossevassdraget/). 

 

Tabell 3-1 Flomfrekvensanalyse av vannstander i Vansjø (stasjon 3.8.0) 1920 - 2011. Avlest fra Appendix 1. 

T (år) Nivå (moh) Vannstand ift HRV 

1 25 -0.53 

2 25,6 0.07 

5 25,9 0.37 

10 26,1 0.57 
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Figur 3-2: Beliggenhet av detaljerte flomkart. 
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Figur 3-3 Flomsonekart Gashustangen. 
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Figur 3-4 Flomsonekart Rød. 
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Figur 3-5 Flomsonekart Auerød. 

0 50 100 150 200
m

Forklaring

flomsone_T=1 år

flomsone_T=2 år

flomsone_T=5 år

flomsone_T=10 år



Fv. 120 Gang- og sykkelveg ved Rødsund  multiconsult.no 

  

 

20160111-00-RIVass-NOT-001 22. sept 2021 / Revisjon 01 Side 12 av 14 

 
Figur 3-6 Flomsonekart Lødeng. 

  

0 50 100 150 200
m

Forklaring

flomsone_T=1 år

flomsone_T=2 år

flomsone_T=5 år

flomsone_T=10 år



Fv. 120 Gang- og sykkelveg ved Rødsund  multiconsult.no 

  

 

20160111-00-RIVass-NOT-001 22. sept 2021 / Revisjon 01 Side 13 av 14 

4 Konklusjon 
1.  Landbruksarealer langs Lødengfjorden er noe flomutsatt allerede ved 2-års flommer. Disse 

oversvømmelsene er knyttet til Vansjø, ikke til lokal avrenning. Disse oversvømmelsene 
inngår i et større vannsystem og vil ikke påvirkes av en bru over Rødsund – uansett 
utforming. 

2.  Lokal flomavrenning fra nedbørsfeltene omkring Lødengfjorden er i en størrelsesorden som 
ikke er i stand til å forårsake noen som helst oppstuvning ved Rødsund, selv ved store 
flommer. Strømningstverrsnittet ved brustedet er så stort at det må skapes en ekstrem 
innstruping av strømningsarealet for å skape en målbar oppstuvning og forverret flomfare; 
arealet må reduseres til rundt 1/10 eller enda mer. Dette betraktes av innlysende grunner 
som utelukket. 

3.  Sammenfattende kan det med god margin konkluderes med at en bro over Lødengfjorden 
ikke ha noen innvirkning på flomfaren i området. 
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Appendix 1 Frekvensanalyse vannstand Vansjø 

 


