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1 Forord  

KI Våler har på vegne av Våler kommune utarbeidet områdereguleringsplan med 

konsekvensutredning for kraftkrevende industri på Gylderåsen, nærmere 

bestemt del av felt 1-Nd Klypen-Nike satt av til regionalt næringsområde i 

fylkesplan for Østfold. Dette notatet redegjør for konsekvensene av 

planforslaget for tema flom, i henhold til planprogram fastsatt av Våler 

kommune den 11.12.2018. 

Notatet er utarbeidet av COWI AS. Fagansvarlig for utredningen har vært 

Gunnar Berg. Dag Ivar Brekke leder arbeidet med planen for KI Våler.  
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2 Sammendrag  

Dette fagnotatet er utarbeidet i forbindelse med forslag til områdeplan for nytt 

datasenter/kraftkrevende industri ved Gylderåsen i Våler kommune, Østfold. 

Fagutredningen beskriver mulige konsekvenser av planlagte tiltak. Skadereduse-

rende tiltak er foreslått for å redusere de negative konsekvenser.  

Det er utredet 1 alternativ:  

› Alternativ 1, kommunens valgte alternativ, legger opp til en utvikling av 

planområdet til næringsformål. Området tilrettelegges for etablering av 

kraftkrevende industri/datasenter med tilhørende adkomstveger.  

Alternativet er sammenlignet med 0-alternativet, som er at det ikke etableres et 

nytt datasenter. 

Planområdet er i dag preget av lite menneskelige inngrep. Eksisterende vann-

veier er derfor tilpasset den naturlige variasjonen i vannføring. De økologiske 

forholdene og naturmiljøet langs vannveiene er også tilpasset den naturlige vari-

asjone, både tørke og flom. Uberørt natur er derfor å anse som verdifull for flom 

og avrenningsforhold. 

En utbygging innenfor planområdet vil medføre en økt flomavrenning pga. tette 

flater. Dette vil medføre en økt fare for flomproblemer for infrastruktur, bebyg-

gelse og landbruk. Konsekvensene for økt flom vurderes til å være lokalt og vil 

ikke være av betydning når flomvannet når resipientene Såna og Vansjø. Økt 

flomavrenning vil imidlertid kunne medføre økt erosjon. Dette kan føre til nega-

tive konsekvenser lenger nedstrøms i form av uønsket avrenning av nærings-

stoffer fra landbruk osv. 

Skadereduserende tiltak vil handle om å håndtere flomavrenningen etter tiltak 

slik at den blir tilsvarende dagens nivå. 

De skadereduserende tiltakene mot flom er sammenfallende med fagtemaet 

overvann og er ytterligere beskrevet i fagrapport overvann. 
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3 Innledning  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende 

industri innenfor planområdet., f.eks. batterifabrikk, datasenter eller lignende. 

Planen utarbeides som områdereguleringsplan.  

3.1 Beliggenhet og avgrensning  

Gylderåsen ligger nord-vest i Våler kommune, tett på nabokommunene Vestby 

og Moss i vest. Fra planområdet er det relativt korte avstander til 

kommunesenteret Kirkebygda, Våk, Moss sentrum og tettstedet Son, 

henholdsvis 5, 4, 11 og 6 km i luftlinje.  

Det planlegges for hovedatkomst fra fv. 120 Hobølveien via eksisterende 

næringsområde Moss og Våler næringspark. Eksisterende atkomst fra fv. 1026 

Sånerveien skal kunne benyttes som beredskapsatkomst, men kun etter 

godkjent detaljreguleringsplan. 

 
Figur 1: Planområdet ligger i skogsområder på Gylderåsen, inn-

trukket fra eksisterende infrastruktur. Planen grensen til Moss og 

Våler næringspark i sør.  
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Planområdet er hovedsakelig avgrenset av fv. 1026 i nord, hensynssone 

landskap (H550) i kommuneplanens arealdel i vest, og eksisterende 

næringsområde (Moss og Våler Næringspark) i sør. I sør og sør-øst er området 

trukket noe inn i forhold til krysset mellom fv. 1026 og fv. 120 samt 

bebyggelsen ved Klypen. Planområdet er ca. 2 190 daa. 

3.2 Fastsatt planprogram – utredningsbehov  

Planprogram for området ble fastsatt av Våler kommune 11.12.2018. For tema 

flom angir planprogrammet følgende:  

› Det er registrert et aktsomhetsområde for flom i tilknytning til elvenettet i 

vest i planområdet. Det forventes dog ikke at framtidig bebyggelse vil plas-

seres innenfor flomutsatt område.  

› Eventuelle konsekvenser knyttet til flom skal belyses, dertil eventuell avbø-

tende/risikoreduserende tiltak 

3.3 Plan- og utredningsalternativer  

Det er ett utbyggingsalternativ, som vurderes opp mot 0-alternativet. 

3.3.1 0-alternativet  

0-alternativet er et referansealternativ og utgjør sammenligningsgrunnlaget for 

alternativ 1. 0-alternativet, referansealternativet, er i dette planarbeidet definert 

som dagens situasjon med en forventet utvikling i tråd med gjeldende 

arealplaner i området - det vil si en fremtidig situasjon eller utvikling der 

tiltakene i planen ikke gjennomføres. For landskapsbildet tilsvarer dette en 

videreføring av dagens situasjon hvor Moss og Våler næringspark felt 2 

ferdigstilles. 

3.3.2 Alternativ 1  

Alternativ 1 tilrettelegger for kraftkrevende industri i planområdet. Alternativet 

tilrettelegger også for etablering av tilhørende atkomster, internveier, 

parkeringsarealer, teknisk infrastruktur og grøntstruktur.  

Alternativ 1 vil medføre:  

› Bygningsmasse på opptil flere hundre dekar 

› Behov for store mengder elektrisitet 

 

Arealet til industri vil utgjøre 1872,2 daa (85,7 %) og resterende areal reguleres 

til LNFR = 312,9 daa (14,3 %). Plankartet er vist i Figur 2.  
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Figur 2: Plankart som følger reguleringsplanforslaget. Kartutsnittet er ikke gjengitt i kor-

rekt målestokk (COWI, 2022). 

3.4 Metode  

Konsekvensutredningen er utført iht. følgende hovedtrinn:  

1 Beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet) med verdivurdering  

2 Beskrivelse av framtidig situasjon og omfanget av endringer etter at 

planforslaget er gjennomført.  

3 Beskrivelse, beregning og vurdering av hvilke virkninger / konsekvenser 

disse endringene innebærer for miljø og samfunn. 

 

Flom utredes ikke detaljert etter metodikken i konsekvensutrednings-temaene. I 

vurdering av temaet flom legges det vekt på flomfare i planområdet og mulige 

konsekvenser tiltaket har for flom i berørte vassdrag. 

3.5 Forutsetninger og kunnskapsgrunnlag 

Det foreligger ingen detaljerte flomvurderinger i området. Det foreligger 

aktsomhetssoner som er utarbeidet av NVE for de nærliggende vassdragene. 

Aktsomhetskart for flom er kun grove analyser av flom. Planområdet er noe 

berørt i vest av denne aktsomhetssonen. 

Nedbørfelter i området er identifisert ved bruk av Gis-analyser på en detaljert 

høydemodell (LIDAR-data) med 1m oppløsning. Planområdets beliggenhet i 

forhold til nedbørfelter og tiltakets potensielle konsekvenser vurderes 

overordnet. 
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4 Dagens situasjon  

Planområdet ligger for det meste i et kupert skogsterreng. Området består 

hovedsakelig av uberørt natur med et par områder med noe bebyggelse.   

Løsmassekart over området viser at det er mye bart fjell/tynt jordsmonn med 

lav infiltrasjon. Det kan derfor forventes en relativt rask avrenning fra området i 

dag. Det ligger også flere mindre myrer i området som kan forventes å være 

flomdempende.  

En oversikt over berørte nedbørfelt og vannveier er vist i Figur 3 og Figur 4. 

Nedbørfelter markert i lilla renner nordover mot Såna som har utløp i sjøen ved 

Son. Nedbørfelter markert i svart renner sørover mot Vansjø. Omtrent 2/3 av 

planområdet drenerer mot Såna og resterende mot Vansjø.  

Såna-vassdraget er betydelig mindre enn Vansjø-vassdraget og vurderes derfor 

til å være mer påvirket av endrede vannmengder som følge av tiltak i 

planområdet. Eventuell økt flomavrenning fra planområdet vurderes til å være 

ubetydelig lenger nedstrøms ved Såner kirke. 

Endringer i flomavrenning fra feltene som drenerer mot Vansjø vil kunne påvirke 

flomvannføringene i bekkene ned mot Vansjø. Vansjø er en stor resipient og 

endrede flomvannføringer fra tiltaksområdet ansees som ubetydelig for 

flomvannstander i Vansjø. Generelt for begge vassdragene er det kun lokale 

mindre bekker som vil kunne berøres av endrede flomvannføringer. 

Aktsomhetssoner for flom i nærliggende vassdrag er vist i Figur 5. Deler av 

planområdet i vest ligger innenfor aktsomhetssonen for flom.  En eventuell 

utbygging her medfører behov for ytterligere flomutredning. 

Identifiserte myrområder innenfor planområdet er vist i Figur 6.  
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Figur 3 Oversikt over planområdet, berørte vannveier og nedbørfelter. 



 

 

     

 10  KU - FLOM 

  

 

Figur 4 Detaljkart over planområdet, berørte vannveier og nedbørfelter. 
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Figur 5 Aktsomhetssoner for flom fra NVE. 
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Figur 6 Myrområder innenfor planområdet. 

5 Konsekvensutredning  

5.1 Verdi 

Flom i vassdrag er en verdi som bør ivaretas. Flom er en naturlig hendelse og 

må ikke nødvendigvis ses på som en uønsket hendelse. Flom kan blant annet 

medføre flere positive effekter for økologien og naturmiljøet langs vassdraget. 

Bekkeløp og naturmiljøet langs disse er tilpasset de naturlige variasjonene i 
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vannføring og det er derfor et mål om at tiltakene ikke endrer vesentlig de 

avrenningsforholdene som er i dag. 

5.2 Påvirkning og konsekvens 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne påvirke dreneringen og flomavrenningen i 

området. En endring i terrengoverflaten vil kunne medføre en endring i 

dreneringsveiene med påfølgende endringer i vannmengder nedstrøms i 

vassdragene.  

En endring i terrengoverflaten fra skogsterreng til tette flater vil medføre en 

økning i flomavrenning fra planområdet. Konsekvenser av dette vil bli at de 

mindre lokale bekkene vil bli utsatt for økt erosjon og kunne medføre problemer 

med oversvømmelser ved bebyggelse, infrastruktur og jordbruksområder. Den 

økte flomavrenningen vil kun være av betydning frem til de større resipientene 

Såna og Vansjø. En økt erosjon vil imidlertid kunne medføre negative effekter 

for resipientene.  Eksempelvis kan økt erosjon i jordbruksområder medføre en 

høyere tilførsel av uønskede næringstoffer til vassdrag nedstrøms. 

6 Skadereduserende tiltak  

Uten skadereduserende tiltak kan det forventes negative konsekvenser av 

tiltaket. Flomavrenningen kan forventes å øke og dermed gi lokale problemer, 

og den økte erosjonsfaren kan medføre konsekvenser også for resipient langt 

nedstrøms. Den økte avrenningen må derfor håndteres slik at flomavrenningen 

etter tiltak blir tilsvarende dagens nivå. 

De skadereduserende tiltakene mot flom er sammenfallende med fagtemaet 

overvann og er ytterligere beskrevet fagrapport overvann. 

 

 


