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1 Innledning 

Det er gjennomført en terrenganalyse for å kunne kartlegge flomveier og 

forsenkninger (risikoområder) på Høyda-området i Moss kommune. 

2 Metode 

Analysen er kun terrengbasert. Det er ikke tatt hensyn til ledningsnettet, 

vannmengder, type flater, og andre viktige faktorer. Analysen tilsvarer en 

situasjon der kapasiteten i det VA-tekniske systemet (sluk/ledningsnett) 

overskrides (går fullt eller ved driftsfeil) og alt overvann renner av på terreng. 

Analysen representerer en ekstremsituasjon og vil avdekke vannets 

strømningsveier og hvilke områder som får vannoppstuving/oversvømmelse.  

Analysen er et uttrykk for områdets sårbarhet for flom og er utført med 

programvaren SCALGO.  Drenslinjer er vannets forventede strømningsveier på 

terrengoverflaten og er et resultat av en algoritme som kun tar hensyn til 

terrengform og helning. Dette er ikke en dynamisk simulering, men de 

beregnede drenslinjene gir en god oversikt over hvordan flomvannet vil renne av 

på terrenget ved en flomsituasjon. I tillegg vises forsenkningene hvor vannet vil 

samles opp (stuves opp), og dermed hvor risiko for oversvømmelse og 

påfølgende skader er større.  

3 Grunnlag 

Det er brukt en terrengmodell med oppløsning 0,25 x 0,25 m (størrelse raster 

celle = 0,0625 m²), Figur 1. Bygningen er lagt inn i terrengmodell ved å buke 

FKB-data vi har mottatt fra oppdragsgiver.  
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Figur 1 – Terrengmodell brukt for å identifisere flomveier og forsenkninger.  
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4 Analyse 

Høyda-området utgjør den oppstrøms delen av et større nedbørfelt (1.15 km²) 

som har utløp i Ørebukta. Figur 2 viser hele nedbørfeltet som Høyda-området 

tilhører (grønn polygon) og de hoved-drenslinjer som har et tilrenningsareal på 

minst 5 ha (blå linjer).  

 

Figur 2 – Plassering av Høyda området i forhold til det hydrologiske nedbørfeltet. 
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Figur 3 viser nedbørfeltet til Høyda-området. Avrenningens retning er nordover. 

Utløpet fra området består av en undergang under Ryggeveien ved busstopp 

Melløs.  

Området består av en høy andel tette flater: store takareal og asfalterte veier og 

parkeringsplass. Det er et grøntområde i midten, dvs. Vingparken og to store 

gressletter på vestsiden av nedbørfeltet. 

  

  

Figur 3 – Nedbørfelt til undergangen ved Melløs busstasjon. 
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5 Resultater 

Det er tre hovedflomveier (Fv1-3 i Figur 4 og Figur 5) som drenerer til et 

lavpunkt ved krysset mellom Rabekkgata og Rosenvinges vei (F1 i Figur 4 og 

Figur 5). Denne forsenkningen ligger i et lavpunkt som har et nedbørfelt på 38 

ha.  

Ryggeveien og rundkjøringen fungerer som en demning som stenger den 

naturlige flomveien for nedbørfeltet og hindrer vannet i å renne ut fra Høyda-

området. 

Resultatene fra denne terrenganalysen viser at vannet må stige opp til kote + 

51.68 m før det kan renne videre gjennom fotballbanene. Dette betyr at det ikke 

finnes en trygg flomvei ut av Høyda-området. Når vannet har steget til kote 

+51.68 renner hovedflomveien videre mot nord, krysser fotballbanene og renner 

til undergangen under Ryggeveien ved Melløs busstopp (Figur 4 og Figur 5). 

 

  

Figur 4 – Flomveier (blå linjer) som renner til forsenkingen F1 (området markert med oransje farge). Skjermbilde 

fra Scalgo. 
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Området er ganske flatt, og dette gjør at forsenkningen F1 omfatter et ganske 

stort areal som strekker seg oppstrøms krysset mellom Rabekkgata og 

Rosenvinges vei (oransje farge i Figur 4 og Figur 5). Før vannet kan renne over 

kote +51.68 m vil man i teorien få en oppsamling av flomvann over hele 

området markert med oransje farge. 

Figur 6 viser den maksimale vanndybden i forsenkningen. Det mest utsatte 

området, med vanndybde >0.3 meter, er rundt krysset mellom Rabekkgata og 

Rosenvinges vei (rød farge). 

 

Figur 5 – Skjematisk representasjon av Figur 4. Flomveier (blå linje med piler) som renner til forsenkingen F1 

(området markert med oransje farge) 
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Figur 6 – Maksimal vanndybde på terreng.  
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7 Konklusjon 

› Med dagens terreng finnes det ikke noen flomvei ut av Høyda-området. På 

grunn av terrengets morfologi ser det ikke ut til å være mulig å etablere 

åpne og trygge flomveier ut av området uten omfattende terrenginngrep.  

› Ideelt sett burde forsenkingen F1 utnyttes til flomhåndtering, f.eks. ved å 

etablere en nedsenket park eller bane for fritidsaktiviteter som kan 

oversvømmes ved ekstreme regnhendelser. Dette vil også beskytte 

områdene nedstrøms, dvs. nord for Ryggeveien/undergang ved Melløs 

busstasjon. Ved å tilrettelegge området ved siden av krysset til 

flomhåndtering vil man avskjære et nedbørfelt på 38 ha og avlaste 

betydelig resten av hovedflomveien som fortsetter nord for Ryggveien 

(Figur 2). 

› Ved fjerning av denne forsenkningen, og etablering av trygge og åpne 

flomveier ut av området (som krever omfattende terrenginngrep), forverres 

situasjonen nedstrøms. I så fall anbefales det å gå gjennom flomveiene 

nedstrøms for å sikre at det ikke medfører økt risiko for flomskader.  

Betraktninger om analysen 

Denne analysen er kun terrengbasert. For å kunne estimere den maksimale 

vannstanden og volumet av flomvannet på terrenget i forsenkningen F1 ved et 

bestemt gjentaksintervall (f.eks. 200 års regn) er det nødvendig å gjennomføre 

en dynamisk simulering ved å bruke en hydraulisk modell i 2D som kobler 

ledningsnettet og terrenget. 

 


