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SAMMENDRAG 

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har Multiconsult utført en flom- og overvannskartlegging for 
deler av Nordre Follo kommune med formål om å identifisere sårbare områder.  

Flom- og overvannskartlegging er utført på et overordnet nivå, og det er kartlagt potensiell fare for flom- og 
overvann, og ikke reell fare. Resultatene må derfor brukes med forsiktighet og med kjennskap til begrensningene. 

Foreliggende rapport beskriver utført kartlegging, begrensinger med utført kartlegging, presentasjon av resultater og 
en grov beskrivelse av enkelte resultater, med fokus på noen av de mest sårbare områdene.  

Multiconsult leverer også resultatene av modelleringen i digitalt format (raster) og presentert i en 2D GIS-løsning 
(ArcGIS-Pro). 

I tillegg til foreliggende rapporten, leveres et notat som oppsummerer Multiconsult anbefalingene på hvordan Nordre 
Follo kommune kan bruke resultatene inn i arbeidet med kommuneplanen samt beskrivelse av anbefalingene til 
videre arbeid.  

 
Kort om metode og modell: 

Multiconsult har etablert flere lokale hydrologiske/hydrauliske overflatemodeller med programvaren MIKE+ som henter input 
parametere fra to store hovedområder (terrenghøyde, infiltrasjon og ruhetskoeffisient). Disse hovedfilene ble etablert i starten av 
oppdraget, og dekker mer areal enn det kommunen ønsket. Metoden ble valgt fordi den er mer effektiv og gir muligheten til å 
etablere flere lokale modeller i framtiden på en enklere måte. Områdene er kartlagt for 3 forskjellige scenarioer: 200-årsregn, 100-
årsregn minus 5-årsregn og København-regnet. For hvert scenario er resultatene presentert med 3 forskjellige kart som viser maks 
vanndybde, maks vannhastighet og maks flux (produktet av vanndybde og vannhastighet, kjent også DV-tall). Dette er utført iht. 
NVEs retningslinjer for overvannshåndtering i arealplaner.  
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1 Innledning 
Nordre Follo kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. I høringsrunden etter 
kunngjøring av oppstart av planarbeidet, ga NVE et høringsinnspill om at de ville kreve at kommunen 
analyserer og identifiserer områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til skred, 
flom- og overvannsutfordringer i små nedbørfelt [1]. 

Multiconsult er engasjert av Nordre Follo kommune for å kartlegge og identifisere sårbare områder 
knyttet til skred, flom- og overvannsutfordringer, samt gi anbefalinger om hvordan disse områdene 
bør sikres i rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

Denne rapporten beskriver metodikken og resultater knyttet til kartlegging av flom og overvann.  

Flom og overvann er kartlagt ved å etablere og simulere en sett overflatemodeller. Programvaren 
som er brukt til dette er MIKE+. Det er etablert to hovedmodeller for inputdata som dekker nesten 
hele kommunen og disse er deretter brukt for å etablere flere lokale modeller basert på de 
avgrensende, spesifiserte områdene som kommunen ønsker vurdert (også omtalt som «Opsjoner»). 
Følgende scenarioer er simulert: 

 200-årsregn med 1,5 klimafaktor 

 100-årsregn med 1,5 klimafaktor minus 5-årsregn uten klimafaktor 

 København-regn fra juli 2011 

De første to kapitlene beskriver løsningskonsept og metodikk brukt for å kartlegge de forskjellige 
områdene. Kapitel 3 viser resultatene fra simuleringene og identifiserer de mest sårbare områdene. 
Kapitel 4 beskriver usikkerheten og begrensningene til resultatene, mens siste kapitelet er dedikert til 
konklusjoner. 

Resultatene er beskrevet og vist i oversiktskart i denne rapporten. Det er satt opp en modell i ArcGIS 
PRO, og digitale resultatfiler oversendes kommunen.   

Anbefalinger om hvordan resultatene av modelleringen kan brukes videre som grunnlag i rullering av 
kommuneplans arealdel samt i videre arbeider med håndtering av sårbarhet for flom og overvann i 
kommunen er gitt i et separat notat [2]. 

1.1 Grensesnitt og modellkonsept 
Studieområdet for denne rapporten er overordnet bestemt av kommunen i Konkurransegrunnlaget, 
De nye modelleringene supplerer og kompletterer eksisterende overvannsmodellering utført i 
kommunen i andre prosjekter.  

For utvalg av studieområdene la kommunen til grunn:  

 Enkelte områder som ikke er blitt modellert tidligere 

 Enkelte områder som tidligere var modellert, men som nå har oppdaterte grunnlagsdata og 
der det var fornuftig (ikke for komplisert/kostbart) å oppdatere kartleggingen 

Med utgangspunkt i ønskede studieområder har vi definert grensene for nedbørsfelt slik at de både 
kan håndteres hensiktsmessig i en nedbør-avløpsmodell og tilfredsstiller ønskede studieområdene. 

Det er etablert to overordnede datasett. Disse er kalt hovedmodeller (refererer ikke til 
simuleringsmodeller) i det følgende:  

 Hovedmodell Nord og Hovedmodell Sør 
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Det er ikke etablert overflatevannsmodeller for disse to områdene, men det er etablert en 
sammenstilling av filer som benyttes som input for lokalmodellene. I modelltypen som er valgt for 
denne flom- og overvannskartleggingen brukes følgende inngangsparametere: 

 Terrengnivå: 

Terrengmodellen er basert på laserskanninger utført i mai 2021. Data finnes på 
Høydedata.no og ble oversendt av Nordre Follo kommune. Oppløsning til opprinnelig data 
er 0,25 meter. Terrengmodellene i disse to hovedområdene er imidlertid etablert med en 
oppløsning på 1 meter. Dette fordi områdene er relativt store å jobbe med i slike 
overflatevannsmodeller og finere oppløsning kunne ha ført til tyngre og tregere prosesser 
i modellen. Oppløsning på 1 m anses som tilstrekkelig med tanke på formålet med dette 
oppdraget (kartlegging på kommuneplannivå). 

 Friksjon (Mannings M): 

Friksjon er en veldig viktig parameter i slike overflatevannsmodeller. Mannings M er 
parameteren som er benyttet, og den er distribuert basert på følgende type flater: 

o Veier 

o Bygninger 

o Grønne områder 

 Infiltrasjonshastighet 

Infiltrasjon i de to hovedområdene er distribuert. Det er benyttet løsmassekart med 
informasjon om infiltrasjonspotensiale [3] for å distribuere infiltrasjonen. Det er skilt 
mellom følgende områder basert på infiltrasjonspotensiale: 

o Antatt godt 

o Antatt middels godt 

o Antatt lite godt 

o Antatt uegnet 

o Ikke klassifisert 

For hver opsjon/område er det etablert en lokal hydrologisk/hydraulisk modell som henter 
nødvendige parametere fra de to hovedmodellene. Dette anses som den mest effektive metoden for 
å kartlegge flom og overvann i flere små områder. Hovedmodellene strekker seg langt utenfor 
opsjonene kommunen ønsker vurdert, slik at hovedmodellene kan brukes som grunnlag for 
kartlegging av ytterligere områder i kommunen. Multiconsult tar ikke ansvar for videre bruk av 
modellene i kartlegging som utføres av andre. 

De lokale hydrologiske/hydrauliske modellene beregner avrenning og vanndybde ut fra følgende 
parametere: Nedbørsforløp; terrengmodell; friksjon; infiltrasjon. Modellområdene er delt opp i et 
mesh, dvs. trekantede elementer. Oppløsning til meshet varierer og er mer detaljert i nedbørfeltene 
til studieområdene, mens mer grove elementer er definert utenfor. SOSI-fil «Bygnanlegg» er benyttet 
for å bestemme kulverter/underganger som legges i modellene fra starten. Det er også lagt inn 
kulverter/underganger som finnes fra eksisterende modeller [4], [5] og [6], og andre konstruksjoner 
som er identifisert etter en grov gjennomgang av første og foreløpige resultater. Imidlertid er det 
ikke gjort en egentlig kartlegging av alle kulverter/stikkrenne/underganger som bør være med i 
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modellene, og det kan derfor opptre vannsamlinger i modellene som skyldes slike 
konstruksjoner/infrastruktur som ikke er inkludert i modellene. 

De hydrologiske/hydrauliske modellene som er etablert for disse opsjonene er overflatemodeller 
konstruert i programvaren MIKE+. Prinsippet er «rain on grid» som betyr at nedbør faller direkte på 
terrenget. Vannet som ikke infiltreres renner av på terrenget. Ledningsnettet er ikke tatt med på 
eksplisitt måte. Istedenfor er det benyttet en forenklet metode der antatt kapasitet til eksisterende 
avløpssystem trekkes fra nedbørintensiteten i ett av scenariene. 

Figur 1-1 viser Oversikt over hovedmodellene og plassering av lokalområdene/opsjonene.  
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Figur 1-1. Oversikt over hovedmodellene. Lyseblå firkant viser grensen til hovedmodellene, mens grønne 
polygoner viser grensen til resultatene fra de lokale modellene.  

Hovedmodell NORD 

Hovedmodell SØR 

Opsjon 6 og 7 

Opsjon 8 

Opsjon 10 

Opsjon 1 og 9 

Opsjon 2, 3 og 4 



 Rullering av kommuneplanens arealdel – Sårbarhet for overvann og skred multiconsult.no 
 Flom- og overvannsvurdering  

 

10240464-01-HYD-RAP-001 15. juli 2022 / 03 Side 9 av 89 

1.2 Klimaendring 
Ifølge klimaprojeksjoner kan vi forvente at både temperatur og nedbør vil øke i hele landet og i de 
fleste sesonger i fremtiden. NVE anbefaler derfor en klimafaktor for flom når man planlegger for og 
dimensjonerer infrastruktur i flomutsatte områder. 

I henhold til Klimaprofil for Oslo og Akershus [7] forventes det at nedbøren vil øke, og at en stadig 
større andel vil komme som regn. I vassdrag for mindre elver og bekker eller i tettbygde strøk med 
tette flater vil intense, lokale nedbørhendelser skape særlige problemer. Klimaprofilen anbefaler 
klimafaktor på minst 1,4 på regnskyll med kortere varighet enn 3 timer (kritisk varighet i de fleste 
urbane områdene). Dersom varigheten er 1 time eller mindre anbefales det 1,5 klimafaktor. Ifølge 
Overvannsveilederen for Nordre Follo [8], skal flomveiene dimensjoneres med 1,5 klimafaktor. Med 
dette som bakgrunn og etter avtale med kommunen er det lagt til grunn 1,5 klimafaktor på 
framtidige regnhendelser. 

1.3 Dimensjonerende nedbør. Scenarioer 
I TEK 17 §7-2 er det definert 3 sikkerhetsklasser for flom (F1, F2 og F3) med tilhørende årlig 
sannsynlighet (1/20, 1/200, 1/1000) basert på konsekvensene som en flom kan føre til for 
byggverket. Sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold, mens 
sikkerhetsklasse F3 er for byggverk med sårbare samfunnsfunksjoner og der oversvømmelse kan gi 
stor forurensing på omgivelsene. 

Etter avtale med kommunen er et framtidig 200-årsregn (inkludert klimafaktor) brukt som 
hovedscenario i denne kartleggingen. Siden ledningsnett ikke er inkludert i nedbør-avløpsmodellen, 
er det vurdert et scenario der kapasiteten til ledningsnettet er hensyntatt på en forenklet måte: det 
antas at eksisterende ledningsnett kan ta unna et 5-årsregn og denne intensiteten er trukket fra det 
framtidige ekstreme regnet.  

NVE har publisert en veileder om overvannshåndtering i arealplanlegging [9]; veilederen anbefaler å 
bruke et klimajustert 100-årsregn for å vurdere overvannsfare. For å simulere et scenario som er iht. 
anbefalingen fra NVE, er antatt kapasitet til eksisterende ledningsnett trukket fra et klimajustert 100-
årsregn og ikke 200-årsregn.  

De siste årene har kommunene opplevd kraftige nedbørhendelser med betydelige skader. Til 
arbeidet med overordnet ROS etter sivilbeskyttingslova § 14, anbefaler NVE [9] kommunene å 
vurdere hva som skjer dersom det faller 60-80 mm nedbør på en time i urbane områder. I samråd 
med Nordre Follo kommune er det derfor inkludert København-regnet fra juli 2011 i kartleggingen. 
Det var et veldig kraftig regn der det ble registrert ca. 100 mm i løpet av den mest intense timen.  

Scenarioene er nærmere beskrevet i følgende kapitlene.   
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1.3.1 200-årsregn 

Nedbørsdata er hentet fra IVF-kurve for 17970 ÅS – RUSTADSKOGEN. Meteorologisk Institutt (MET) 
jobber med å oppdatere IVF-kurvene i Norge med en ny 30-årsserie (1990-2020). MET sendte 
oppdaterte IVF-data direkte til kommunen og Multiconsult i februar 2022. Det er disse dataene som 
er brukt for å konstruere et hyetogram med en varighet på 3 timer og høyest intensitet etter 1,5 
timer. 

 
Figur 1-2. Hyetogram ved 200-årsregn med 1,5 klimafaktor 

1.3.2 100-årsregn minus 5-årsregn 

Etter avtale med kommunen er det antatt at eksisterende ledningsnett i Nordre Follo er 
dimensjonert for å tåle et 5-årsregn basert på de gamle IVF-kurvene. Det er konstruert et hyetogram 
med dette gjentaksintervallet (uten klimafaktor) og intensitetsverdiene er trukket direkte fra 100-
årshyetogram (inkludert klimafaktor). 
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Figur 1-3. Hyetogram ved 100-årsregn med 1,5 klimafaktor minus 5-årsregn uten klimafaktor 

1.3.3 København-regn fra juli 2011 

I samråd med Nordre Follo kommune er det inkludert København-regnet fra juli 2011 i kartleggingen.  

 
Figur 1-4. Hyetogram til København-regn fra 2.juli 2011 (klokkasett er justert for lettere sammenligning) 
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2 Nedbør-avløpsmodellering 

2.1 Programvare MIKE  
Flom- og overvannskartlegging er utført med en nedbør-avløpsmodell «rain on grid» som tar hensyn 
til kun overflateavrenning. Ledningsnett er ikke inkludert. Modellen er etablert ved å bruke 
programvaren MIKE+. En generell og kort beskrivelse av denne programvaren gis under: 

 MIKE+:  

Mike+ er et program utviklet og distribuert av DHI i Danmark. Det samler kapasitetene til 
flere eldre programmer i ett: MIKE URBAN, MIKE 21 og MIKE HYDRO/Mike11. 
Programmet kan derfor utføre både hydrologiske og hydrauliske simuleringer som 1D og 
2D. Det kan brukes for å modellere og simulere avrenningsmengder fra overflaten til 
ledningsnett (1D hydrauliske simuleringer), modellere og simulere avrenning på 
overflaten (2D hydrauliske simuleringer) med både «Flexible Mesh» og «Single grid» 
variantene, modellere og simulere vann i et vassdrag (1D hydrauliske simuleringer) og 
koble alle disse prosessene i en samlet modell hvis ønskelig.    

 

2.2 Lokale hydrologiske/hydrauliske modeller 
Som nevnt i kapitel 1.1 er de lokale modellene etablert basert på filene til hovedmodellene. Det vil si 
at de lokale modellene henter verdiene til parametere fra hovedmodellene. Verdiene er basert på 
erfaringstall fra andre lignende modeller. Disse vises oppsummert i følgende tabell: 

Tabell 2-1. Verdier til parametere definert i de lokale hydrologiske/hydrauliske modellene 

MANNING  
Overflate Verdi [m1/3/s] 
Veier (asfalt) 50 
Tak 30 
Grønne områder 5 

INFILTRASJONSHASTIGHET  
Infiltrasjonspotensiale Verdi [mm/time] 
Antatt godt 160 
Antatt middels godt 72 
Antatt lite godt 36 
Antatt uegnet 18 
Ikke klassifisert 3.6 
Impermeabelt (veier og tak) 0 

TERRENGMODELL MESH  
Område Verdi  [m2] 
Innen nedbørfelt og studieområde < 1-2 
Utenfor nedbørfelt og studieområde < 5 
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Målet var å bruke et mesh på maks 1 m2 innen nedbørfeltet, men grunnet stabilitetsproblemer ble 
meshet økt til 2 m2 i noen opsjoner og scenarioer. Dette gjelder for: 

 Opsjon 10: København-regn 

 Opsjon 2, 3 og 4: Alle scenarioene 

I dette oppdraget er det modellert både overvann og flom. Det vil si at noen bekker definert som 
vassdrag er også inkludert i kartleggingen. Disse er Greverudbekken (Opsjon 10) og Kantorbekken 
(Opsjon 2, 3 og 4). Kulminasjonsflommen fra disse bekkene vil ikke treffe samtidig som 
kulminasjonen i det urbane området, og bekkene er derfor modellert i separate hydrauliske modeller 
(MIKE+). Flomberegninger er hovedsakelig basert på beregningene Sweco gjorde i 2018 [10] og 2020 
[11]. Dette er nærmere beskrevet i Appendix A. Det er også brukt egne Manningstall for å kartlegge 
flom i bekkene. I de andre lokale modellene er det brukt Manning = 5 for «Grønne områder», som 
inkluderer bekkene. Dette er en fornuftig verdi i en hydrologisk modell, men er for lav til å beregne 
vannstand/vannhastighet i vassdrag (bl.a. pga. større vanndybde). Manning = 25 er brukt for både 
Greverudbekken og Kantorbekken. 

Figurer i det følgende viser:  

 Svart omriss viser kommunens ønskede studieområder 

 Rødt og lilla omriss viser de hydrologiske nedbørsfeltene som nærmest mulig tilsvarer 
kommunens ønsker. Nedbørsfeltene er bestemt med programvaren SCALGO.  

 Lyseblått omriss viser det faktiske modellområdet.  

 Grønt omriss viser den del av modellområdet som resultater presenteres for, hvilket langt 
på vei er sammenfallende med nedbørsfeltenes grenser. 

Det er ikke behov for at modellområdet går utover nedbørsfeltenes grenser for å utføre korrekte 
simuleringer. Når modellområdene likevel går lengre, er det for å verifisere at SCALGO har bestemt 
korrekt grense for nedbørsfelt og for å simulere avrenningens avløp ut av studieområdet på en måte 
som ikke influerer på resultatet i selve studieområdet. Nedstrøms modellgrense er derfor trukket 
unna fra studieområdet. I enkelte tilfeller ses likevel vannsoppsamlinger som skyldes en for nær/tett 
grense til modellen. Grunnet ønsket fremdrift og fast budsjett ble disse «feilene» ikke rettet opp i 
resultatene (kunne vært gjort ved å utvide grensene og kjøre nye simuleringer). 
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2.2.1 Opsjon 1 og Opsjon 9: Nordre del av kommunen og Kolbotn 

For å begrense denne opsjonen er det tatt i utgangspunkt den eksisterende MIKE21 modell som ble 
etablert i 2018 [4]. Det er denne modellen kommunen ønsket oppdatert, med nytt terrengdata. 

 
Figur 2-1. Nedbørsfelter, modellutstrekning, mm. Opsjon 1 og 9. 

Grense for 
presentasjon 
av resultater Nedbørfelt  

Modellområde 

Grense eksisterende modell 
for Opsjon 1 og 9 [4]  
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2.2.2 Opsjon 2, Opsjon 3 og Opsjon 4: Nedbørfelt ved Mastemyr, Kantorbekkens felt og del av 
Ingieråsen 

Grunnet nærheten er disse opsjonene samlet opp i en lokal modell. Grensene er bestemt etter 
ønskede områder fra kommunen og tilhørende nedbørfelt. 

 
Figur 2-2. Nedbørsfelter, modellutstrekning, mm. Opsjon 2, 3 og 4. 

Modellområde 

Grense for 
presentasjon 
av resultater 

Nedbørfelt  

Grense opsjon 2 

Grense opsjon 4 

Grense opsjon 3 

Start Greverudbekken 
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2.2.3 Opsjon 6 og Opsjon 7: Langhus vest og Langhus går sør/Linås øst 

Siden områdene ligger umiddelbart inn til hverandre, behandles Opsjon 6 og Opsjon 7 som ett samlet 
område. Nedbørsfeltene til Opsjon 6 og 7 (som beregnet med SCALGO) er på hhv 634.000 m2og 
436.000 m2, dvs til sammen 1.070.000 m2. Dette tilsvarer rød og lilla polygon på figuren under. 
Modellområdet er til sammenligning 2.284.000 m2. (lyseblå polygon under). Området som vises for 
presentasjon av resultater er 1.525.000 m2 (grønn polygon). 

 
Figur 2-3. Nedbørsfelter, modellutstrekning, mm. Opsjon 6 og 7. 
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2.2.4 Opsjon 8: Finstad 

Dette området ligger langt fra de andre og måtte derfor modelleres i en egen modell. Grensene er 
bestemt etter ønsket område fra kommunen og tilhørende nedbørfelt. 

 
Figur 2-4. Nedbørsfelter, modellutstrekning, mm. Opsjon 8. 
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2.2.5 Opsjon 10: Gamle Oppegård 

For å begrense denne opsjonen er det tatt i utgangspunkt den eksisterende MIKE21 modellen som 
ble etablert i 2019 [5]. Det er denne modellen kommunen ønsket oppdatert med ny terrengdata og 
en undergang til ved Oppegård stasjon. Den nye modellen er i god overensstemmelse med grensene 
til den gamle, bortsett fra ett område: vassdrag til Greverudbekken oppstrøms jernbane. Der er 
modellen kuttet fordi det var behov for data for flere kulverter i vassdraget som ikke fantes i den 
eksisterende modellen, pluss ytterligere flomberegninger i dette mer naturlige feltet. 

  

Figur 2-5. Modellgrenser for Opsjon 10 – Gamle Oppegård. 
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3 Simuleringer og resultater 
Det er kjørt tre simuleringer; én for hver av tre regnhendelser – som definert i avsnitt 1.3. For hver 
simulering presenteres tre parametere: 

 Vanndybde 

 Vannhastighet 

 Flux = Dybde x hastighet. Denne parameteren er et mål for den ytterligere faren som følger 
av kombinasjonen av dybde og hastighet. 

For alle tre parametere viser kartet maksimum verdi i løpet av avhendelsen. 

 

3.1 Opsjon 1 og 9: Nordre del av kommunen og Kolbotn 

3.1.1 Opsjon 1 og 9: Nordre del av kommunen og Kolbotn: 200-årsregn 

Figur 3-1 viser maksimal vanndybde. De største, sammenhengende oversvømte områdene ligger 
stort sett utenfor de bebygde områdene. Dette gjelder særlig et stort åpent område rundt 
Tømtetjern lengst sør, samt et lavtliggende skogområde lengst nordvest, rett vest for Rosenholm 
stasjon. Sør for Rosenholmveien omfatter denne oversvømmelsen en stor del av Kolbotn gravlund. 
Litt øst for denne er det også er betydelig oversvømmelse langs jernbanen, vest for bussterminalen 
(Likollen). 

I det urbaniserte området Solkollen litt lenger sør er det en stor vannopphopning mellom Kapellveien 
og jernbanen nettopp der disse nesten treffer hverandre; her er det vanndybder på rundt 1,4 m. En 
del av det oversvømte området er ubebygd, men det er også en del eiendommer som er berørt. En 
lengre jernbanestrekning står dessuten under vann. 

Lenger øst er det en langstrakt flomsone (strømmende ut av kommunen mot nord) på vestsiden av 
Skiveien. Rundt tjue boliger og hager mellom Skiveien og Radka Toneffs vei er berørt, samt et par 
boligblokker. 

Ved Kolbotn stasjon er det avgrensede, men dype oversvømmelser. Dels i forbindelse med 
fotgjenger/passasjerunderganger, men også inn mot bygningskomplekset Solgården vis-a-vis 
stasjonen på vestsiden. Det er dybder på 1,3 m helt inn til bygget. 

Litt lenger sør, nord og sør for Kolbotn kirke, er det store oversvømmelser der to bekker går under 
jernbanen før de renner ut i Storebukta (Kolbotntjernet); på østsiden av jernbanen opptrer det store 
dybder: rundt 4 m (den nordlige bekken) og 2 m (den sørlige). Dette illustrerer at stikkrennene under 
jernbanen har begrenset kapasitet. 

Lengst vest i området er det et boligfelt (Fløisbonnveien/Harald Hårfagres vei/Olav Trygvassons vei) 
med betydelig oversvømmelse. Dybden når stedvis opp i 1,6 m. 

Rett sør for boligfeltet er industriområdet Fløisbonn preget av stor oversvømmelse. Dybdene er 
varierende, men stort sett noe mindre; stort sett under 50 cm. Idrettsbanene rett vest for 
industriområdet er også oversvømt, men med enda mindre dybder. 

Vannhastigheter er vist på Figur 3-2. På mange veier ligger vannhastigheter i størrelsesorden 1,5 m/s, 
men på de bratteste veiene kan vannhastigheten komme opp mot 4 m/s. Dette gjelder f.eks. 
Sønsterudveien der den faller i retning ned mot Kolbotntjernet. Her kan det være betydelig risiko for 
erosjon og graving. 
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Figur 3-1. Maksimal vanndybde, 200-årsregn – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  



 Rullering av kommuneplanens arealdel – Sårbarhet for overvann og skred multiconsult.no 
 Flom- og overvannsvurdering  

 

10240464-01-HYD-RAP-001 15. juli 2022 / 03 Side 21 av 89 

 

 
Figur 3-2. Maksimal vannhastighet, 200-årsregn – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  
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Figur 3-3. Maksimal flux (D*V), 200-årsregn – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  
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3.1.2 Opsjon 1 og 9: Nordre del av kommunen og Kolbotn: 100-årsregn minus 5-årsregn 

Denne regnhendelsen avspeiler på en forenklet måte at en del av avrenningen tas unna av 
avløpssystemet, svarende til et 5-årsregn. Utenfor det urbaniserte området (dvs. i sør og i vest) vil 
ikke resultatene kunne brukes direkte, ettersom det neppe er overvannsanlegg i disse områdene, og 
resultatene gjenspeiler ikke det vil kunne forvente ved en reell regnhendelse.  

Figur 3-4 viser maksimal vanndybde for denne regnhendelsen. Sammenlignet med kartet for 200 
årsregn ser man at stedene med store vanndybder fortsatt opptrer, som f.eks. ved de to bekkene rett 
nord og sør for Kolbotn Kirke. Det samme er tilfellet på Kapellveien der den nesten treffer 
jernbanelinjen. Imidlertid, ser man på mange steder som hadde moderate vanndybder med 200 års 
regn, at det er mye mindre oversvømmet areal ved denne regnhendelsen. Det er f.eks. tilfellet på 
industriområdet Fløysbonn og på idrettsbanene ved siden av.  

Figur 3-5 viser maksimale vannhastigheter for hundreårsregn minus femårsregn. Sammenlignet med 
kartet for 200årsregn ser bildet kvalitativt likt ut, hvilket avspeiler at det i høy grad er 
terrenghellingen (av veier) som bestemmer vannhastigheten. Generelt er bare sonen med høye 
vannhastigheter noe smalere. 
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Figur 3-4. Maksimal vanndybde, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  
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Figur 3-5. Maksimal vannhastighet, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  
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Figur 3-6. Maksimal flux (D*V), 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  
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3.1.3 Opsjon 1 og 9: Nordre del av kommunen og Kolbotn: København-regn fra juli 2011 

Figur 3-7 viser maksimal dybde ved København-regnet. For store deler av terrenget er det ikke 
nevneverdig forskjell fra bildet ved 200-årsregn, det skyldes at store deler av området ligger ganske 
kupert slik at nedbørsoverskuddet renner av og ikke rekker å hope seg opp. For flate og lavtliggende 
områder er det igjen store oversvømmelser med til dels store vanndybder – flere steder 2-3 meter 
dypt. Det store bildet avviker ikke kvalitativt fra 200-årsbildet, først og fremst «mer av det samme». 
Likevel fremheves her enkelte steder som peker seg ut: 

 Umiddelbart på østsiden av Tårnåsen skole (grønt/skogsområde og utrearealer) der 
vanndybder øker fra typisk 1 m til typisk 1,5 m, sammenlignet med 200-årsregn. Oversvømt 
areal øker også betydelig. 

 Boligfeltet Ødegården umiddelbart nord for industriområdet Fløisbonn. Her er det et større 
område med mellom 1,5 og 2 m vanndybde. Oversvømmelsen berører et betydelig antall 
boliger (dog med mindre dybde inntil boligene). 

 Kolbotn sentrum på Skiveien. Veien opptrer generelt som en flomvei og sør for Kolbotnveien-
krysset er det store dybder i dalsenkningen som etter hvert går over i åpen bekk og renner ut 
i Kolbotntjernet. Rett før jernbanen opptrer det dybder over 4 m (pga. liten stikkrenne), men 
også lenger oppstrøms er det et stort område med dybder over 1,3 m. 

 Mellom Veslebukta (Kolbotntjernet) og Theodor Hansens vei (nr. 10-14) er det en større 
oversvømmelse på opptil 2 m dybde, som berører mange boliger. 

Figur 3-8 viser maksimal vannhastighet for København-regnet. Bildet avviker ikke nevneverdig fra 
200-årsregnet; sonene med høye hastigheter er noe bredere. 

Figur 3-9 viser maksimal flux (V*D) for København-regnet. Bildet avviker ikke nevneverdig fra 200-
årsregnet.  
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Figur 3-7. Maksimal vanndybde, København-regn (2011) – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  
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Figur 3-8. Maksimal vannhastighet, København-regn (2011) – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  



 Rullering av kommuneplanens arealdel – Sårbarhet for overvann og skred multiconsult.no 
 Flom- og overvannsvurdering  

 

10240464-01-HYD-RAP-001 15. juli 2022 / 03 Side 30 av 89 

 

 

Figur 3-9. Maksimal flux (D*V), København-regn (2011) – Opsjon 1 og Opsjon 9. Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen.  
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3.2 Opsjon 2, 3 og 4: Nedbørfelt ved Mastemyr, Kantorbekkens felt og del av Ingieråsen 

3.2.1 Opsjon 2, 3 og 4: Nedbørfelt ved Mastemyr, Kantorbekkens felt og del av Ingieråsen: 200-
årsregn 

Figur 3-10 viser maks vanndybde. Det er store oversvømmelser i den nordlige delen av området 
(Mastemyr). Det tyder på at dårlig kapasitet til kulverten under E18 er årsaken. Etter informasjon fra 
kommunen, er kulverten en sprengt tunnel i fjell med en diamanter på ca. 3 meter. I innløpet er det 
en inntaksstruktur i betong som er 3,3 meter høy og 1 meter bredd. Dette setter en tydelig 
kapasitetsbegrensning. For å forenkle modelleringen er kulverten/tunnelen lagt inn med en 
dimensjon 3,3 x 1 hele veien. Dette kan føre til en overestimering av oversvømmelse oppstrøms og 
bør ses nærmere på i senere faser.  

Flom i Kantorbekken fører også til oversvømmelser, der den lange kulverten mellom Ingierveien og 
Slalåmveien har begrenset kapasitet. Kulverten starter med en dimensjon på Ø800 og slutter med en 
dimensjon på Ø1000. For å forenkle modelleringen er kulvert lagt inn med en dimensjon på Ø800 
hele veien. Dette er en konservativ tilnærming som kan føre til overestimerte oversvømmelser i 
dette området. Kantorbekken er kartlagt i en separat modell der en annen ruhetskoeffisient er brukt 
(Manning M = 25 istendefor M = 5). Grunnen til det er forklart i kapittel 4. Dette gjør at man ser to 
forskjellige vannstander i Kantorbekken på kartet.  

Det er planlagt en bekkeåpning på en 300 m strekning fra utløpet fra Kolbotnvann. Siden flom- og 
overvannskartlegging utført i dette oppdraget er basert på dagens forhold er ikke bekkeåpningen tatt 
med i modellen. Dette forklarer også noen vannoppsamlinger i modellen som kommer fra 
eksisterende byggegroper; oversvømmelser der vil være annerledes enn når anlegget er ferdig 
bygget (eksempel boligbygging ved Kantorveien).  Man kan også se en stor flomvei renner til 
Kantorbekken og som kommer fra nord. Flomveien renner på eksisterende veier stort sett, men fører 
til betydelige oversvømmelser i noen boliger. 

Maks vannhastighet er vist på Figur 3-11, mens maks flux (D*V) er vist på Figur 3-12. Kartene viser 
mer tydelig hvor de mest kraftige/farligste flomveiene ligger.  
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Figur 3-10. Maksimal vanndybde, 200-årsregn – Opsjon 2,3 og 4. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn 
i tillegg. 
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Figur 3-11. Maksimal vannhastighet, 200-årsregn – Opsjon 2, 3, og 4. Oransje punkter viser kulverter som er 
lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-12. Maksimal flux (D*V), 200-årsregn – Opsjon 2,3 og 4. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i 
tillegg. 
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3.2.2 Opsjon 2, 3 og 4: Nedbørfelt ved Mastemyr, Kantorbekkens felt og del av Ingieråsen: 100-
årsregn minus 5-årsregn 

Figur 3-13 viser maks vanndybde. Man ser at den store oversvømmelsen på Mastemyr er betydelig 
redusert. Fra dette kartet ser man at oversvømmelsen ikke i stor grad skyldes begrenset kapasitet til 
kulverten under E18, men dårlig kapasitet til bekken. Det er viktig å nevne at årsaken også kommer 
fra en stikkrenne som ikke er lagt i modellen. Dette området burde trolig detaljeres nærmere i senere 
faser for å få en mer korrekt bildet av reel overvannsfare. Man ser fortsatt samme oversvømmelser i 
Kantorbekken. Som beskrevet i Appendix A, er Kantorbekken kun flomkartlagt mot en 200-årsflom og 
ikke 100-årsflom. 
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Figur 3-13. Maksimal vanndybde, 100-årsregn minus 5-årsregn (200-årsflom i Kantorbekken) – Opsjon 2,3 og 4. 
Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-14. Maksimal vannhastighet, 100-årsregn minus 5-årsregn (200-årsflom i Kantorbekken) – Opsjon 2,3, 
og 4. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-15. Maksimal flux (D*V), 100-årsregn minus 5-årsregn (200-årsflom i Kantorbekken) – Opsjon 2,3 og 4. 
Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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3.2.3 Opsjon 2, 3 og 4: Nedbørfelt ved Mastemyr, Kantorbekkens felt og del av Ingieråsen: 
København-regn fra juli 2011 

Figur 3-16 viser maks vanndybde. Oversvømmelser ved Mastemyr er betydelig. Som beskrevet i 
kapittel 4, kan det fortsatt være enkelte steder der vannoppsamling skyldes en nærliggende 
modellgrense, selv om grensene er søkt holdt godt unna studieområdene. Dette er tilfelle ved 
Mastemyr for København-regn og for utløpet Kantorbekken i Gjersjøen. 
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Figur 3-16. Maksimal vanndybde, København-regnet (2011) (200-årsflom i Kantorbekken) – Opsjon 2,3 og 4. 
Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-17. Maksimal vannhastighet, København-regnet (2011) (200-årsflom i Kantorbekken) – Opsjon 2,3 og 4. 
Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-18. Maksimal flux (D*V), København-regnet (2011) (200-årsflom i Kantorbekken) – Opsjon 2,3 og 4. 
Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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3.3 Opsjon 6 og 7: Langhus vest og Langhus går sør/Linås øst  

3.3.1 Opsjon 6 og 7: Langhus vest og Langhus går sør/Linås øst: 200-årsregn 

Figur 3-19 viser maksimal vanndybde. Man ser relativt tydelig flomveiene og at de fører avrenning 
mot vest til Dalsbekken. Det er få steder der vanndybdene overstiger 40-50 cm. 

To punkter skiller seg ut med særlig stor vannopphopning; Det ene er langs Oppegårdsveien mellom 
Dalstunet og Nordre Dalsvei, i den vestre del av Opsjon 6. Her opptrer en maksimal vanndybde på 
nesten 1,4 m på det dypeste.  

Det andre punktet med stor opphopning er på Parkveien ved hjørnet til fotgjengerundergangen 
under jernbanen, lengst øst i Opsjon 6, med kulminasjonsdybde på 1,7 m. På dette stedet er det ikke 
drenering og vannstanden avtar ikke i løpet av simuleringsperioden (tilsig overstiger infiltrasjon).  

I Opsjon 7-området er det vesentlig mindre vannopphopning, hvilket kan skyldes mindre urbanisering 
og derfor bedre infiltrasjonsforhold. 

Vannhastigheter er vist på Figur 3-20. De fleste steder ligger vannhastighetene i størrelsesorden 0,2-
0,3 m/s. Hastigheter på 0,5-0,7 m/s opptrer en del steder, men ikke i sammenhengende områder, 
kun isolerte småflekker.  

Flux (dybde x hastighet) er vist på Figur 3-21. Det eneste stedet i urban sone fluxen overstiger 0,4 
m2/s i noen utstrekning er på Oppegårdsveien og sørlige del av Nordre Dalsvei. I Opsjon 7-området 
overskrides denne verdien kun i en bekk, hvilket er naturlig.  
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Figur 3-19. Maksimal vanndybde, 200-årsregn – Opsjon 6 og Opsjon 7. 
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Figur 3-20. Maksimal vannhastighet, 200-årsregn – Opsjon 6 og Opsjon 7. 
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Figur 3-21 . Maksimal flux (D*V), 200-årsregn – Opsjon 6 og Opsjon 7. 
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3.3.2 Opsjon 6 og 7: Langhus vest og Langhus går sør/Linås øst: 100-årsregn minus 5-årsregn 

Denne regnhendelsen avspeiler på en forenklet måte at en del av avrenningen tas unna av 
avløpssystemet, som er antatt å svare til en 5-årsregn. Figur 3-22 viser maksimal vanndybde for 
denne regnhendelsen. Det er få steder at vanndybden overskrider 20 cm. I lavpunktet i 
Oppegårdsveien er vanndybden under 75 cm, eller rundt 70 cm mindre enn for 200-årsregn. I 
lavpunktet i Parkveien er maksimal vanndybde rundt 60 cm, hvilket er 1,1 m mindre enn for 200-
årsregn.  

Vannhastigheter er vist på Figur 3-23. Det er få områder med vannhastigheter 0,1 m/s, dvs som vises 
med farger. Hastigheter over på 0,5 m/s forekommer nesten ikke, og kun i Oppegårdsveien samt ved 
krysset Langhusveien/Gamle Vevelstadvei. På den nevnte stedene kommer de opp rundt 0,7 m/s. 

Flux (VxD) er vist på Figur 3-24. Man ser at det ikke i det hele tatt opptrer verdier over 0,1 m2/s som 
er satt som grenseverdi for grafisk presentasjon. 
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Figur 3-22. Maksimal vanndybde, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 6 og Opsjon 7. 
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Figur 3-23. Maksimal vannhastighet, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 6 og Opsjon 7. 



 Rullering av kommuneplanens arealdel – Sårbarhet for overvann og skred multiconsult.no 
 Flom- og overvannsvurdering  

 

10240464-01-HYD-RAP-001 15. juli 2022 / 03 Side 50 av 89 

 

Figur 3-24. Maksimal flux (D*V), 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 6 og Opsjon 7. 
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3.3.3 Opsjon 6 og 7: Langhus vest og Langhus går sør/Linås øst : København-regn fra juli 2011 

Figur 3-25 viser vanndybde for denne regnhendelsen. Sammenlignet med tilsvarende figur for 200-
årsregn ser man at dybdene er relativt like, med unntak at de to lavpunktene som har vært omtalt 
(fargene ser like ut fordi dybdene her går utenfor palettens intervall). I Oppegårdsveien går dybden 
opp til nesten 1,8 m mot 1,4 m for 200-årsregn. I Parkveien går dybden opp til nesten 3 m, mot ca. 
1,7 m for 200-årsregn. Merk at dersom vanndybden hadde steget ca. en halvmeter til, ville vannet 
rent under jernbanen og østpå ut i Fosstjernet. 

Figur 3-26 viser vannhastighet. Bildet adskiller seg lite fra bildet man så for 200-årsregn. Hastigheter 
over 0,5 m/s er fortsatt sjeldne, men noe hyppigere enn for 200-årsregn. 

Figur 3-27 viser flux som for 200-årsregn opptrer verdier over 0,4 m2/s mest iøynefallende nedover 
Oppegårdsveien, foruten en naturlig bekk i Opsjon 7-området. Til forskjell fra 200-årsregn gir 
København-regnet også (så vidt) forekomst av VD> 0,4 m2/s i Parkveien i retning lavpunktet som har 
vært omtalt (lengst øst). 
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Figur 3-25. Maksimal vanndybde, København-regn (2011) – Opsjon 6 og Opsjon 7. 
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Figur 3-26. Maksimal vannhastighet, København-regn (2011) – Opsjon 6 og Opsjon 7. 
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Figur 3-27. Maksimal flux (D*V), København-regn (2011) – Opsjon 6 og Opsjon 7 
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3.4 Opsjon 8: Finstad 

3.4.1 Opsjon 8: Finstad: 200-årsregn 

Figur 3-28 viser maksimal vanndybde. I det urbaniserte området utgjør de oversvømte områdene 
isolerte flekker som er jevnt spredt ut over hager og veier. Det er få steder der vanndybdene 
overstiger 30 cm. Det store oversvømte området lengst nord ligger nesten i sin helhet utenfor det 
urbaniserte området. Området i nordvest med stor vanndybde (rosa) antas å være en midlertidig 
byggegrop. 

Vannhastigheter er vist på Figur 3-29. Det er få steder at vannhastighetene overstiger 0,3 m/s – og da 
stort sett kun på veier. Hastigheter på 0,5-0,7 m/s opptrer dog på enkelte veier, særlig nord for 
områdets midte.  

Flux (dybde x hastighet) er vist på Figur 3-30. Ingen steder overstiger fluxen grenseverdien på 0,1 
m2/s.  
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Figur 3-28. Maksimal vanndybde, 200-årsregn – Opsjon 8 (Finstad)  
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Figur 3-29. Maksimal vannhastighet, 200-årsregn – Opsjon 8 (Finstad) 
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Figur 3-30 . Maksimal flux (D*V), 200-årsregn – Opsjon 8 (Finstad) 
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3.4.2 Opsjon 8: Finstad: 100-årsregn minus 5-årsregn 

Denne regnhendelsen avspeiler på en forenklet måte at en del av avrenningen tas unna av 
avløpssystemet, svarende til et 5-årsregn. Utenfor det urbaniserte området (dvs. i sør og i vest) vil 
ikke resultatene kunne brukes direkte, ettersom det neppe er overvannsanlegg i disse områdene, og 
resultatene ikke gjenspeiler det vil kunne forvente ved en reell regnhendelse. 

Figur 3-31 viser maksimal vanndybde for denne regnhendelsen. De oversvømte områdene utgjør 
svært små og usammenhengende områder. Vanndybden overstiger i liten grad 15 cm. 

Vannhastigheter er vist på Figur 3-32. Vannhastighetene holder seg stort sett under 0,2 m/s. 
Hastigheter over på 0,5 m/s forekommer nesten ikke.  

Flux (dybde x hastighet) er vist på Figur 3-33. Ingen steder overstiger fluxen grenseverdien på 0,1 
m2/s. Dette er ikke overraskende, siden det samme var tilfellet også for 200-årsregn.  
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Figur 3-31. Maksimal vanndybde, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 8 (Finstad) 
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Figur 3-32. Maksimal vannhastighet, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 8 (Finstad) 
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Figur 3-33. Maksimal flux (D*V), 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 8 (Finstad) 
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3.4.3 Opsjon 8: Finstad: København-regn fra juli 2011 

Figur 3-34 viser maksimal vanndybde. I det urbanisert området utgjør de oversvømte områdene i 
noen tilfeller større sammenhengende belter. Vanndybdene kommer flere steder opp i 40-50 cm. 
Området i nordvest med stor vanndybde (rosa) antas å være en midlertidig byggegrop. 

Vannhastigheter er vist på Figur 3-35. I det urbaniserte området avviker ikke bildet markant fra det vi 
så for 200-årsregn. Dog er utbredelsen av de største hastighetene (>0,7 m/s, rødt) litt større. Som 
forventet opptrer de største hastigheten utelukkende på veier. 

Flux (dybde x hastighet) er vist på Figur 3-36. Ingen steder i det urbaniserte området overstiger 
fluxen grenseverdien på 0,1 m2/s. Verdier større enn denne verdien opptrer kun i grøften i nordvest. 
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Figur 3-34. Maksimal vanndybde, København-regn (2011) – Opsjon 8 (Finstad) 
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Figur 3-35. Maksimal vannhastighet, København-regn (2011) – Opsjon 8 (Finstad) 
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Figur 3-36. Maksimal flux (D*V), København-regn (2011) – Opsjon 8 (Finstad) 
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3.5 Opsjon 10: Gamle Oppegård 

3.5.1 Opsjon 10: Gamle Oppegård - 200-årsregn 

Figur 3-37 viser maks vanndybde. Det er flere områder med betydelige oversvømmelser. Det er både 
oppsamlinger i lave punkter og større flomveier. Her beskrives kun de viktigste relatert til jernbane 
og Greverudbekken. 

Det er betydelige oversvømmelser i flere steder og sideområder langs jernbane i dette området. Det 
er en bekk som renner delvis åpen og delvis i kulvert langs jernbanen som forklarer en god del av 
disse oversvømmelsene. Det er ikke lagt inn kulvert for denne bekken og oversvømmelsene kan være 
overestimerte. I nord, under Skiveien ser vi vanndybder på 30-40 cm. Disse kan være overestimert 
siden det er et lavpunkt som er mest sannsynlig drenert av en overvannsledning som ikke er med i 
modellen.  

Lengre sør, ved Myrvoll holdeplass er vannstander på 60 cm på jernbanelegemet. På østsiden er det 
en åpen bekk som går i kulvert. Kulverten er ikke lagt i modellen og kan føre til en overestimering av 
vannstander på dette punktet. På Skiveien 130 er det et lavpunkt med vannstander på over 100 cm. 
Samme bekk nevnt før ligger åpen her. Siden kulverten som finnes i utløpet ikke er lagt inn i 
modellen kan denne oversvømmelsen være overestimert.  

I Skiveien 163 er betydelige oversvømmelser på jernbanen. Det kan også pekes på vannoppsamlingen 
på nordsiden av jernbanen 300 meter sør for Oppegård stasjon. Modellen viser over 5 meter vann i 
dette området. Ifølge kommunen er dette punktet drenert med en stikkrenne under jernbanen, i 
tillegg til en overvannsledning under bakken. Disse elementene som ikke er lagt inn i modellen kan 
føre til en overestimering av vanndybde i dette punktet. Det er sterkt anbefalt at det gjøres en 
nærmere vurdering for dette området; selv om det er lite oversvømmelse på jernbanen, kan 
jernbanefyllingen bli utsatt for store krefter grunnet den store vannoppsamlingen. Dette bør 
vurderes i samråd med fagressurser innen geoteknikk, bane og vann- og avløp. 

Greverudbekken viser liten fare for oversvømmelser fra utløpet til kulverten under Skiveien til 
utløpet i Gjersjøen. Lengre oppstrøms er kulvertene under Skiveien og jernbanen underdimensjonert 
for en slik regn-/flomhendelse. Dette fører til store vannoppsamlinger (over 5 meter) nord for 
Skiveien som til slutt renner over veien og flomutsetter boligene som ligger rett sør. Ved slike store 
vannoppsamlinger er det igjen viktig at man ser på stabilitetsproblemer til fyllingen som Skiveien er 
bygget på her. Samme situasjon opptrer oppstrøms jernbanen; lite kapasitet til kulverten fører til 
store vannoppsamlinger (over 5 meter), som igjen kan føre til redusert stabiliteten til fyllingen 
jernbanen er bygget på i dette punktet. 200 meter oppstrøms, har Kongsvegen et lavpunkt ved 
Greverudbekken. Dette punktet er veldig flomutsatt ved en slik regn-/flomhendelse med 
vannstander over 100 cm på veien. Boligene 299A og 299B kan også være påvirket av denne 
oversvømmelsen. 

Figur 3-38 viser maks vannhastighet. Området er for stort til å se på detaljer i et slikt kart. Som nevnt 
leveres resultatene også i digitalt format og i en ArcGIS Pro modell som kan brukes for å se mer 
detaljert på resultatene. Det er likevel viktig å nevne at, selv om nederste del av Greverudbekken ikke 
er veldig flomutsatt, ser man store vannhastigheter i et område med relative bratte skråninger. 
Området burde utredes nærmere mtp. erosjonsfare.  

Maks flux (D*V) er vist på Figur 3-39. De viktigste flomveiene er tydelig vist i dette kartet. 
Greverudbekken har selvfølgelig høye D*V verdier. Bekken som ligger delvis åpen langs jernbanen og 
Skiveien viser også høyde D*V verdier, spesielt nær utløpet til Greverudbekken. Utenfor disse mer 
tydelige vassdragene, er det f.eks. høye D*V verdier oppstrøms vannoppsamlingen som ses 300 
meter sør for Oppegård stasjon.  
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Figur 3-37. Maksimal vanndybde, 200-årsregn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg.  
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Figur 3-38. Maksimal vanndybde, 200-årsregn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-39. Maksimal flux (D*V), 200-årsregn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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3.5.2 Opsjon 10: Gamle Oppegård: 100-årsregn minus 5-årsregn 

Figur 3-40 viser maks vanndybde. Oversvømmelsene er betydelig mindre enn ved et 200-årsregn. 
Jernbanen er ikke like utsatt, men vi ser fortsatt vannoppsamlinger på 10-20 cm flere steder. Den 
store oppsamlingen vi så 300 meter sør for Oppegård stasjon ved et 200-årsregn er redusert fra over 
5 meter til ca. 2 meter. Kongeveien nord for jernbanen er fortsatt utsatt for flom fra 
Greverudbekken. Imidlertid er vannstand betydelig redusert og påvirker ikke boligene 299A og 299B. 
Kulverten under Skiveien har ikke heller nok kapasitet for å ta en 100-årsflom fra Greverudbekken. 
Vannet renner over veien og utsetter boligene rett nedstrøms. Oppstrøms jernbanen er 
flomvannstand litt redusert fra over 5 meter til litt under 5 meter. Dette kan fortsatt føre til 
stabilitetsproblemer til fyllingen under jernbanen på dette punktet.    

Maks vannhastigheter er vist på Figur 3-41. Greverudbekken viser fortsatt store vannhastigheter 
nedstrøms Skiveien som kan føre til erosjon og mulige stabilitetsproblemer. 

Figur 3-42 viser maks flux (D*V). Bortsett fra Greverudbekken er det ikke andre steder å bemerke. 
Resultatene fra modellen viser ikke stor fare i område basert på produkta mellom vanndybde (D) og 
vannhastighet (V). Dette tydeliggjør usikkerheten forbundet med å bruke de etablerte modellene for 
å simulere mindre regnhendelser (se kapittel 4). 
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Figur 3-40. Maksimal vanndybde, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter 
viser kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg.  
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Figur 3-41. Maksimal vanndybde, 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter 
viser kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-42. Maksimal flux (D*V), 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter 
viser kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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3.5.3 Opsjon 10: Gamle Oppegård: København-regn fra juli 2011 

Figur 3-43 viser maks vanndybde. I dette scenarioet med København-regnet (det største av alle 3) er 
det enda mer tidligere hvor utsatt jernbanen er, spesielt nord for Greverudbekken.  

Det er ikke utført flomberegninger for Greverudbekken ved København-regnet. Resultater fra 200-
årsflom er brukt istedenfor og lagt på resultatene fra København-regnet. Modellen viser høyere 
vannstand ved København-regnet nedstrøms Skiveien enn ved 200-årsflom. Det er ikke tatt en 
vurdering på hvor mye overvann fra det urbane feltet renner til Greverudbekken ved København-
regnet, men det at vi ser høyere vannstand i bekken betyr ikke nødvendigvis at det kommer større 
vannmengder enn for 200-årflommen. For å kartlegge flom i Greverudbekken er det etablert en egen 
MIKE+ modell og brukt en annen verdi på ruhetskoeffisient (Manning M = 25, istedenfor M = 5), og 
dette kan føre til urealistisk høy vannstand i Greverudbekken ved København-regnet. 

Maks flux (D*V) er vist på Figur 3-45. De farligste flomveiene er vist på dette kartet. Det er igjen 
Greverudbekken og bekken som ligger delvis åpen langs jernbanen og Skiveien som viser høye D*V 
tall. Ved denne store regnhendelsen oppstår det også andre flomveier som ved Rolf Presthus vei, 
Sætreskogveien, Flåtestadveien, og boligområdet mellom Christian Kongs vei og Th. Kittelsens vei. 
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Figur 3-43. Maksimal vanndybde, København-regn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg.  
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Figur 3-44. Maksimal vanndybde, København-regn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter viser 
kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg. 
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Figur 3-45. Maksimal flux (D*V), 100-årsregn minus 5-årsregn – Opsjon 10 (Gamle Oppegård). Grønne punkter 
viser kulverter/underganger som lå i den eksisterende MIKE21-modellen og som er også lagt i den nye MIKE+ 
modellen. Oransje punkter viser kulverter som er lagt inn i tillegg.  
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4 Usikkerhetsvurdering 
Modellering er ikke en eksakt vitenskap. En modell er en representasjon av forskjellige prosesser som 
skjer i virkeligheten. Siden noen av disse prosessene er veldig komplekse, bruker modeller noen 
forenklinger som kan føre til usikkerhet i resultatene. Følgende momenter er eksempler på det: 

 Modellene er ikke kalibrert mot registrert vannføring/vannstand. 

 Beregnet vannføring er ikke sammenlignet med andre metoder for flomberegning. 
Anvendte parameterverdier er basert på erfaringstall fra andre oppdrag og litteratur. 

 Terrengmodellen er basert på laserskanninger med en oppløsning på 0,25 meter. Grunnet 
størrelse til studieområdet er oppløsning til terrengmodellen økt til 1 meter. Dette fører til 
usikkerhet på beregnende flomveier. I et urbanområde kan små elementer som kantstein, 
murer og støyskjerm ha stor betydning på flomveiene. I en terrengmodell med en oppløsning 
på 1 meter (også for 0,25 meter) kan disse elementene ikke være ordentlig representert. 
Kartlegging er basert på dagens situasjon/forhold. I flere tilfeller kan man i resultatene se 
store vannoppsamlinger som skyldes anlegg som pågår (byggegroper) og representerer ikke 
helt hvordan flom-/overvannsfare vil bli i realiteten etter ferdigstilt anleggsarbeid. 

 Infiltrasjonsmodulen er forenklet slik at det brukes en konstant infiltrasjonsrate. Mektighet 
på løsmasser, porøsitet og vanninnhold i terrenget påvirker infiltrasjonen i virkeligheten. 
Erfaringsmessig er disse terrengegenskapene mindre relevant ved kraftige og korte 
regnhendelser (alle simulert i dette oppdraget), men kan ha mer betydning under mindre 
regnhendelser. Derfor anses modellene ikke som robuste nok til å brukes direkte til å 
simulere mindre regnhendelser. Verdiene til parametere er basert på erfaringstall for 
modeller som er simulert for 200-årsregn, men kan underestimere avrenning ved lavere 
regnhendelser. Dette er viktig å ta med seg ved videre bruk av resultatene fra scenarioet 
100-årsregn minus 5-årsregn. 

 Snøsmelting er ikke tatt med. I urbane områder der korte og kraftige regnhendelser er 
kritiske, er bidraget fra evt. snøsmelting mindre relevant. Dette fordi smeltingsratene er 
veldig lave sammenlignet med regnintensitetene til disse korte og kraftige regnhendelsene. 
Imidlertid kan snø føre til uønskede oversvømmelser grunnet tetting av sluk og endring av 
naturlige flomveier. 

 Eksisterende ledningsnettet er ikke inkludert i modellene. Ved korte og kraftige 
regnhendelser er overvannet som er drenert gjennom ledningsnettet mindre sammenlignet 
med små regnhendelser. Både kapasiteten til ledningsnett og kapasiteten til slukene i 
området begrenser hvor mye overvann går under bakken. Derfor, dersom ledningsnettet ikke 
tas med, vil oversvømmelsene, mest sannsynlig overestimeres. Imidlertid kan det skje 
motsatt også der flaskehalser i ledningsnett kan føre til store oversvømmelser i veldig lokale 
områder.  

 Det er ikke alle stikkrenner, kulverter og underganger som er inkludert i modellen. Det er 
kun inkludert de som er spesifisert i FKB-fil «Bygnanlegg», eksisterende modeller og flere 
som, etter en grov vurdering, ble lagt inn i etterkant. Dette kan føre til overestimerte 
samlinger av overvann samt upresise flomveier. Disse konstruksjonene er vist med grønne og 
oransje punkter i figurene til kapitel 3. Grønne punkter viser de som kommer fra 
eksisterende kartgrunnlag (FKB og eks. modeller), mens oransje punkter viser de som er lagt 
inn i etterkant. I de fleste kulvertene er dimensjon gitt av kommunen, mens fall er kun basert 
på terrengmodellen og ikke innmålinger.  



 Rullering av kommuneplanens arealdel – Sårbarhet for overvann og skred multiconsult.no 
 Flom- og overvannsvurdering  

 

10240464-01-HYD-RAP-001 15. juli 2022 / 03 Side 80 av 89 

 Grenser til modellene tar hensyn til både ønsker fra kommunen og nedbørfelt som kan 
påvirke disse områdene (se kapittel 2.2). Selv om grensene er søkt holdt godt unna 
studieområdene, kan det fortsatt være enkelte steder der vannoppsamling skyldes en 
nærliggende modellgrense. Ved videre brukt av resultatene anbefales det å ta spesielt 
hensyn til dette, særlig ved vannansamlinger nær grensene. 

 Manningstall er basert på erfaring fra andre oppdrag. Verdiene stemmer ikke med verdier 
som man finner på vanlig litteratur. Grunnen til det er fordi det som finnes i litteratur er 
basert på hydrauliske forhold i tydelige vannløp (elver, bekker, kanaler, osv), mens i 
hydrologiske modeller er vannstander generelt små i mesteparten av området. Dette gjør at 
ruheten påvirker vann på en annen måte enn i egentlige vannløp. Manningstall må i slike 
tilfeller også ta hensyn til andre faktorer og ikke bare selve ruheten til overflaten, f.eks. små 
hull/vannoppsamlinger i overflaten som terrengmodellen ikke klarer å representere. Bortsett 
fra de kartlagte vassdragene (Greverudbekken og Kantorbekken), er det ikke lagt inn 
forskjeller i Manningstall basert på hvor tydelig et vannløp er (f.eks. ved store urbane 
flomveier).    

 Flomberegninger til Greverudbekken og Kantorbekken er hovedsakelig basert og tilpasset 
på eksisterende beregninger (se Appendix A). Siden det kartlegges på kommuneplannivå, er 
det gjort flere enkle antagelser og tilpasninger. Beregningene må ses nærmere på i senere 
faser. Som nevnt tidligere er Mannigstall justert i disse vassdragene iht. litteratur og 
generelle antagelser, men verdiene burde settes og revideres basert på f.eks. en befaring av 
vassdragene i senere faser.  

 Det er kun kartlagt flom i Greverudbekken og Kantorbekken. Det vil si at områder som ligger 
nær et annet vassdrag kan være utsatt for flom, selv om resultatene fra dette oppdraget 
viser at de ikke er utsatt for overvann. 

Alle disse usikkerhetsmomentene bør tas hensyn til i videre faser. Anbefalinger på hvordan dette kan 
gjøres er sammenfattet i eget notat [2.] 
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5 Konklusjon 
Flom- og overvannskartleggingen som er presentert i denne rapporten er gjort på et overordnet nivå 
iht. til formålet med oppdraget: rullering av kommuneplanens arealdel. Resultatene viser potensiell 
fare knyttet til flom-og overvann, og må derfor brukes videre med forsiktighet. Sammen med denne 
rapporten, leveres det et notat som oppsummerer anbefalingene hvordan Nordre Follo kommune 
kan bruke disse resultatene og anbefalinger på videre arbeid.  

Resultatene er presentert i form av kart. I tillegg er det gitt en kort beskrivelse av de mest sårbare 
områder, men ikke alle. Resultatene leveres også i digitalt format (raster) og gjennom en 2D GIS-
løsning (ArcGIS-Pro). Dette vil legge til rette for at kommunen kan vurdere sårbare områder nærmere 
ifm. rullering av kommuneplanens arealdel. 

Det er spesielt viktig at både kommunen og andre aktører som kommer til å bruke disse 
modellene/resultatene videre er kjent med begrensningene modellene har og usikkerheten som 
dette fører til resultatene (beskrevet i kapittel 4). Hydrologi i urbane områder er et komplekst 
samspill av mange prosesser som hver især kan ha betydelig innvirkning på resultatene. 
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Appendix A. Flomberegninger Greverudbekken og Kantorbekken 
I tillegg til kartlegging av overvann er også flom for 2 «større» vassdrag inkludert i oppdraget: 
Greverudbekken og Kantorbekken. For å vite dimensjonerende flom er det tatt i utgangspunkt 
eksisterende beregninger [10], [11] og NVEs retningslinjer for flomberegninger i små felt [12]. 

 GREVERDUBEKKEN 

Flomverdier er beregnet med følgende metoder: flomfrekvensanalyse, Nasjonalt formelverk og 
PQRUT. Nedbørfeltet til Greverudbekken er 10,3 km2 i utløpet til Gjersjøen og elvelengden er ca. 7,5 
km. Derfor forventes det en rask respons av feltet, noe som gjør at etter anbefalinger fra 
Klimaservicesenter [7], legges det på en klimafaktor på minst 1,4. Siden det er brukt 1,5 klimafaktor i 
de lokale hydrologiske modellene (MIKE+) er det brukt samme tall for å beregne dimensjonerende 
flom for Greverudbekken. 

o Flomfrekvensanalyse 

Det er tatt i utgangspunkt flomberegninger som Sweco gjorde i 2020 for Dalsbekken [11].  

 
Figur A-1. Plassering av Dalsbekken og Greverudsbekken [11] 

Sweco kom til følgende resultater etter å utføre flomfrekvensanalysen: 

Tabell A-1. Beregnet kulminasjonsvannføring for Greverudbekken med flomfrekvensanalyse UTEN 
klimafaktor [11] 

Gjentaksintervall QM Q5 Q10 Q20 Q200 Q1000 

Greverudbekken (m3/s) 4,43 5,41 6,39 7,38 10,33 12,79 

Greverudbekken (l/s*km2) 430 525 621 716 1003 1242 
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Med en klimafaktor på 1,5 er kulminasjonsvannføring Q200 = 15,5 m3/s. 

 

o Nasjonalt formelverk (NIFS): 

Sweco kom til følgende resultater etter å implementere NIFS-metodikk: 

Tabell A-2. Beregnet kulminasjonsvannføring for Greverudbekken med NIFS-metodikk UTEN 
klimafaktor [11] 

Gjentaksintervall QM Q5 Q10 Q20 Q200 Q1000 

Greverudbekken (m3/s) 3,56 4,50 5,37 6,30 10,26 14,24 

Greverudbekken (l/s*km2) 345 437 521 611 996 1383 

 

Med en klimafaktor på 1,5 er kulminasjonsvannføring Q200 = 15,4 m3/s. 

 

o PQRUT 

Det er utført egne beregninger med PQRUT for dette nedbørfeltet. Resultatene vises i 
følgende figur: 

 

Figur A-2. Beregnet hydrogram for Greverudbekken med PQRUT-metodikk MED 1,5 klimafaktor 

Dette gir en kulminasjonsvannføring med 1,5 klimafaktor på Q200 = 17,6 m3/s. 

 

Basert på disse beregningene er det bestemt å bruke en kulminasjonsvannføring på Q200 = 16,0 m3/s 
for Greverudbekken. Siden Sweco ikke beregnet en 100-årsflom, er det brukt en enkel metode for å 
beregne denne flommen: et forholdstall på 1,15 mellom Q200 og Q100 basert forholdstallene fått fra 
NIFS (1,153) og PQRUT (1,155). Dette gir en kulminasjonsvannføring på Q100 = 14,0 m3/s.   

Det finnes en målestasjon i Greverudbekken som siden juni 2020 leverer 8 forskjellige målinger, 
inkludert vannføring. Data kan lastes ned fra sildre.nve.no.  
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Figur A-3. Plassering til målestasjon Greverudbekken (5.20.0) 

To år med data er ikke nok for å utføre en flomfrekvensanalyse med denne målestasjonen, men data 
kan f.eks. brukes for å skalere et hydrogram. I 14-15.februar 2022 ble det registrert en flom med en 
kulminasjon på 2,64 m3/s. Flommen kom etter en regnhendelse som akkumulerte 39 mm i de mest 
intense 18 timene (nedbørmålestasjon Ljabruveien, plassert ca.9 km fra målestasjon til 
Greverudbekken). Dette tilsvarer et 2-årsregn basert på data fra målestasjonen i Ås. 

 

Figur A-3. Registrert flomhendelse brukt for skalering av dimensjonerende flommer 
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Ved å skalere denne registrerte flomhendelsen, får vi følgende hydrogramer som tilsvarer en 100-
årsflom og en 200-årsflom: 

 

Figur A-4. Dimensjonerende flommer Q100 og Q200 brukt for å kartlegge Greverudbekken 

 

 KANTORBEKKEN 

Kantorbekken er utløpet til Kolbotnvann og renner til Gjersjøen. Kolbotnvann og utforming til utløpet 
(regulert) har stor betydning for vannmengdene som renner i Kantorbekken. I dette oppdraget er det 
ikke utført egne flomberegninger for dette vassdraget, men brukt direkte beregningene Sweco 
utførte i 2018 [10]. Resultatene vises følgende figur: 
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Figur A-5. Forløp flom Q200 Kolbotnvann uten klimafaktor [10] 

Q200 avløpsflom er beregnet med kulminasjon på 2,52 m3/s. Siden det kartlegges på 
kommuneplannivå i dette oppdraget, er det valgt å bruke en klimafaktor på også 1,5 (klimapåslag på 
50%). Dette bør vurderes nærmere (muligens reduseres) i senere faser.  

 
Figur A-6. Kulminasjonsverdier for Kolbotnvann med forskjellige klimapåslag [10] 

Kantorbekken er derfor kartlagt med en konstant vannføring på Q200 = 4,13 m3/s. Siden det ikke 
foreligger beregninger for Q100, er 4,13 m3/s brukt i alle 3 scenarioer som er vurdert i dette 
oppdraget.  
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Appendix B. Eksempel på kart for infiltrasjon og ruhetskoeffisient (Opsjon 6 + 7) 
Som nevnt i kapittel 2.2, er viktige parametere som infiltrasjon og ruhet distribuert i de lokale 
hydrologiske/hydrauliske modellene. 

Distribusjonen til ruhetskoeffisientene (Manning M) er basert på FKB-data for veier og bygninger. 
Resten er klassifisert som «grønne områder». Verdiene er satt etter erfaringstall fra andre oppdrag. 

 

 

Figur B-1. Eksempel på distribusjon av ruhetskoeffisient (Manning M) i Opsjon 6 og Opsjon 7 
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Distribusjonen til infiltrasjonen (mm/h) er basert på løsmassekartet til Kartverket [3]. Verdiene er 
satt etter erfaringstall fra andre oppdrag. 

  

Figur B-1. Eksempel på distribusjon av infiltrasjonen i Opsjon 6 og Opsjon 7 


