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1 BAKGRUNN
Foreliggende notat skal gi faglige bidrag om utfordringer knyttet til flom og havnivå/stormflo i ICprosjektets planarbeid for krysningen ved Rolvsøysund. Kryssingen ved Sarpsfossen er omtalt i et
eget notat [7]. Bane NOR har lagt viktige føringer for dimensjonering av flom og stormflo i notatet
"Dimensjonering for flom i InterCity-prosjektet" [1]. Nevnte notat angir også laveste høyde opp til
skinneoverkant og underkant bru over dimensjonerende vannstand.
Fagrapporten er utarbeidet av 2G, med Erik Mølmann som forfatter og disiplinleder Johan Siqueland
Knudsen som sidemannskontrollør.

2 ROLVSØYSUND
2.1

Innledning

Bane NOR har i notat "Dimensjonering for flom i InterCity-prosjektet" [1] angitt at nybygging av
jernbaneinfrastruktur i ICP baseres på sikkerhetsklasse F2 for dimensjonering av flom og stormflo.
Dette innebærer at "største nominelle årlige sannsynlighet" er 200 års gjentaksintervall. For havnivå er
200 års stormflo fremskrevet til havnivå i 2100 basert på DSBs havnivåstigningsrapport 2009, [2]. Når
det gjelder høydesetting av skinneoverkant (SOK) angir Bane NOR at "overkant laveste skinne skal
ligge minimum 40 cm over dimensjonerende vannstand og bør ligge 80 cm over. Tekniske hus og
andre vannømfintlige installasjoner må plasseres/konstrueres slik at de tåler dimensjonerende
vannbelastning".

2.2

Grunnlagsdata og modell

Modellen er avgrenset nedstrøms Sarpsfossen i øst, ved Ågårdselva sin krysning av Rv. 118 i nord og
ved Glommas utløp i havet i sør, og består av et 2D-grid med en oppløsning på mellom 15x15 og 7x7
meter, avhengig av gradientene i elva. HEC-RAS 5.0.5 er brukt for å modellere flomforløpet.
Grenseverdiene for vannføringen i Ågårdselva og Glomma er hentet fra NVEs rapport "Flomsonekart:
Delprosjekt Fredrikstad og Sarpsborg" [3]. NVE forventer ingen økning i størrelsen av store flommer i
Glomma frem mot år 2100, se "Klimaendring og framtidige flommer i Norge" [4]. Det er derfor ikke lagt
til noen klimafaktor på vannføringsverdiene fra [3].
Middelflom
Glomma
2251 m³/s
Ågårdselva
225 m³/s
Tabell 1. Kulminasjonsvannføringer brukt i flommodelleringen.

200-årsflom
3576 m³/s
397 m³/s

Havnivået ved stormflo med 1 og 200 års gjentaksintervall er hentet fra Kartverket sin tjeneste
sehavniva.no, som igjen bruker rapporten "Sea Level Change for Norway" [4]. Da tallene for
havstigning er beheftet med stor usikkerhet, anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet å bruke
tallene for det høyeste utslippscenarioet for planlegging i sikkerhetsklasse 2. For Fredrikstad gir det
følgende verdier over NN2000:
1-års stormflo
Høyde over NN2000
127 cm
Tabell 2. Stormflo i år 2100 for Fredrikstad.

200-års stormflo
216 cm
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Dimensjonerende vannstander

Det er utarbeidet kart for oversvømt areal ved dimensjonerende flomvannføring. To alternativer er
hensyntatt:
•
•

Middelflom i Glomma/Visterflo med 200-års stormflo
200-årsflom i Glomma/Visterflo med 1-års stormflo

Kart som viser høyde på vannoverflate er vist i Figur 1 og Figur 2.
Figur 2 viser alternativ 1, middelflom og 200-års stormflo, elva når da opp til 2.6 m (NN2000) i området
der krysningen er planlagt. Figur 1 viser alternativ to, 200-årsflom og 1-års stormflo, da når elva opp
til 2.5 m.
Det er ikke innarbeidet en usikkerhet på kartene og det anbefales å legge til minimum 30 cm på de
beregnede vannstander. Spesielt verdiene for stormflo, basert på havstigning, er veldig usikre.
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Figur 1. Kart med oversvømt areal og høyder ved 200-årsflom og 1-års stormflo.
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Figur 2. Kart med oversvømt areal og høyder ved middelflom og 200-års stormflo.
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Figur 3. Kart med hastigheter ved middelflom og 200-års stormflo.
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Hastigheter og påvirkning fra nye krysninger

Figur 3 viser hastighetene som opptrer ved dimensjonerende vannstand. I tiltaksområdet varierer de
mellom 0.1 og 0.3 m/s.
For å simulere tiltaket uten tilgang til tegninger av aktuelle bruløsninger, ble det valgt å bruke 2x5 (2 i
bredden og 5 langs med elva) søyler, hver med en diameter på 5 meter, for å se på effekten av
hindringer i elveløpet. Etter å ha lagt inn brusøylene i elva, stiger flomvannstandene 0-2 cm
oppstrøms. Dette er en konsekvens av de lave hastighetene, som gjør effekten av hindringene i elva
ekstremt liten. Stigningen av flomnivå forårsaket av tiltaket anses som ubetydelig.

2.5

Isproblematikk

Det er også blitt uttrykt bekymring for problemer knyttet til isdannelse og krefter ved bygging av nye
kontruksjoner i Rolvsøysund. Disse diskuteres overordnet her.

2.5.1

Generelt om isproblematikk

Isproblematikk i elver knytter seg stort sett til to beslektede problemer; isgang, og dannelse av
ispropper som følge av dette. Førstnevnte kan begrenses ved regulering av vassdraget, med det
målet om å skape stabile islag tidlig i sesongen [5]. Ved store nedbørshendelser og svingninger i
temperatur vil man uansett kunne oppleve isgang og dannelse av propper, med påfølgende flom
oppstrøms.

2.5.2

Modellering av is på elver

HEC-RAS har en modul for modellering av is på elver. Denne krever dog en rekke inndata for å kunne
gi gode resultater [6]:

1. Kalibrerte vannføringsdata med og uten is
2. Istykkelse opp- og nedstrøms det modellerte strekket
3. Gode innmålinger av tverrsnittene
4. Skjærstyrke og porøsitet av isen
Det er også veldig svakt teoretisk grunnlag for isdynamikk rundt kontruksjoner i elver. På nåværende
tidspunkt har vi ikke nok data til å kunne gi anslag på krefter som vil opptre på grunn av is i elva. Dette
må gjøres i en senere fase, når alternativ er valgt.

2.5.3

Problematikk i Rolvsøysund

Ispropper dannes dersom den hydrauliske motstanden i elva øker brått, og energien ikke strekker til
for å lede isen videre. Dette kan forekomme ved senking av bunnhellingen, økt ruhet i et tverrsnitt,
innsnevring av elveløpet, eller ved passering av bruer e. l. Sistnevnte finnes allerede i Rolvsøysund,
og spørsmålet er om ytterligere inngrep vil forsterke problematikken.
Den beste kilden til informasjon om forholdene er observasjoner av tidligere års forhold på stedet. Det
har vært bru(er) over Rolvsøysund siden 1869, og det skal undersøkes om det finnes gode kilder på
hvordan overgangen fra en til to bruer, og videre fra to til tre, påvirket isforholdene i sundet. Dette
arbeidet utføres i neste planfase. Det foreligger også planer om å fjerne noen av de eksisterende
bruene senere, som vil dempe en eventuell påvirkning noe. Tiltaket vil samlet sett antagelig ikke lede
til en forverring, men ved detaljprosjektering av brukonstruksjonen må iskrefter uansett medregnes.
Det er ingen grunn til å anta at noen av alternativene skal være signifikant verre med hensyn til
isproblematikk.
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3 OPPSUMMERING
Flomsonene ved Rolvsøysund er styrt av tilfellet "middelflom og 200-års stormflo". Her opptrer koter
på 2.6 meter NN2000 der krysningen er planlagt. Det bør legges på minst 30 cm på høydene som
vises i kartene, da spesielt fremskrivingen av stormflonivåene i fremtiden er ekstremt usikre.
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