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Sammendrag:
I Mjøndalen sentrum kan det bli flomskader når det er flom i Drammenselva og/eller når det er flom
i sidevassdragene.
NVEs tiltaksplan, Flomsikring av Mjøndalen sentrum, revideres årlig. Planen har en kort
statusbeskrivelse av tiltakene som er under utføring/i ferd med å bli ferdigstilt, nr. 1a og 1b i lista
under. Tiltaksplanen har en mer detaljerte beskrivelser/henvisninger for tiltak som planlegges
gjennomført i 2019/2020, nr. 2a, 4 og 5a i lista over. Ved neste revisjon vil tiltak som skal
gjennomføres i 2021 og utover bil tilsvarende beskrevet.
Nedre Eiker kommune er tiltakshaver, NVE er byggherre, kontraktspart med entreprenør og leder
prosessen fra forprosjekt til plan og gjennomføring. Rambøll er ansvarlig prosjekterende (Dr. Balsy
– Dr. Øverland utfører arbeidet på fagområdet hydrologi/hydraulikk, Rambøll og B16 arkitektur &
landskap samarbeider på landskapsutforming) og ansvarlig søker.
Tiltakene skal sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for at det kan skje videre utbygging i
Mjøndalen i henhold til sikkerhetskravene for flom i TEK17.
De planlagte flomsikringstiltakene skal sikre mot en 200-årsflom inklusiv klimapåslag. Tiltakene vil
ikke øke kapasiteten i overvannsnettet, men i enkelte området vil det bli en reduksjon i
vannmengden som ledes til overvannsnettet.
Tiltakene vil i liten grad endre utfordringer knytta til vann i kjellere (grunnvann) samt at det må
forventes skade ved flommer større enn 200-årsflommen inklusiv klimapåslag.
Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltakene kan ha på naturmiljøet, og NVE mener
at naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) ikke kommer til anvendelse. Tiltakene slik de
beskrives i tiltaksplanen vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for
naturtyper, arter eller økosystemet gitt i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
NVE har foretatt en vurdering av kravene i vannforskriften (FOR 2006-12-15 nr. 1446) §§ 11 og 12
vedrørende midlertidige endringer, ny aktivitet eller nye inngrep. NVE har vurdert tiltak som vil
kunne redusere skadene og ulempene ved tiltakene og i det alt vesentlige tatt dette inn i denne
tiltaksplanen.
NVE har vurdert samfunnsnytten av inngrepet til å være større enn skadene og ulempene ved
tiltakene.
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Tiltaksplanen for flomsikring av Mjøndalen sentrum omfatter:

Nr.

Kostnadsoverslag
mill.kr.eks.
mva

Byggeplan

25

2017

2018/2019

17

2019

2019/2020

9

2019

2020/2021

15

2018/2019

2020

15

2018-2020

2021

7

?

2020?

(NVE sak 201904525/anleggsnummer 12869)

3

2018/2019

2019/2020

Kulvert ved Pumpestasjon i Sagaveien

12

2019/2020

2020

1

2020

2021

11

2019/2020

2021

Flomsikringstiltak
(Prosjektnummer 20032)

1a

1b

år

Planlagt
gjennomføring
år

Pumpestasjon i Mjøndalsbekken ved
E134 (NVE sak 201700818/anleggsnummer 12856)
Flomvoll/-mur langs E134
(Drammensveien Mjøndalsbekken)
(NVE sak 201700818/anleggsnummer 12853)

2a

Flomvoll Wildenveys plass med
pumpestasjon
(NVE sak 201904518/anleggsnummer 12871)

2b

Sikre Vrangbekk til Evja
(NVE sak 201904521/anleggsnummer 12871)

3a

Pumpestasjonene Eian
(NVE sak 201904524/anleggsnummer 12862)

3b

Pumpestasjon Sadolin
(NVE sak 201904523/anleggsnummer12861)

4

Større kulvert under Orkidehøgda
(Dialog SVV / Buskerud fylkeskommunen)
(NVE sak 201904526/anleggsnummer 12868)

5a

5b

Kapasitetsforbedring i
Mjøndalsbekken -Vassenga til E134

(NVE sak 201904525/anleggsnummer 12869)

6

Flomstengsel i Drammensveien ved
rundkjøringer
(NVE sak 201904527/anleggsnummer13456)

7

Sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken
(NVE sak 201904522/anleggsnummer 12870)

Kostnadene er inkl. 15% uforutsett og 10% prosjektering og oppfølging
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Vernestatus:
Det er ikke vassdrag verna mot kraftutbygging innenfor planområdet.
Tiltakets hensikt:
Redusere fare for flomskader på eksisterende bygninger og infrastruktur.
Nøkkeldata
Plandato:

27.02.2018
13.09.2019
Lengde totalt:
Enkelttiltak og mer
sammenhengende over i sum
ca. 2 km i Mjøndalsbekken,
langs E134, Wigenbekken,
Vrangbekken, ved Sadolin og
Eian
Spesielt for tiltak med
utførelse i 2019/2020:
Flomvoll med pumpestasjon
langs Wildenveys plass, ca.
100 m, Kapasitetsforbedring
av Mjøndalsbekken ca. 450
m. Åpning av deler av
Vigenbekken ca 650 m.
Antall parseller:
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Kostnadsoverslag: 115 mill.kr. eks. mva

Revidert:

Tiltakstype:

Flomvoller/flommur, justering
bekkeløp, flomløp, utskifting av
kulvert/bru,
flomport/pumpestasjon, Åpning
av bekkeløp

Elveside:

Begge

Stedfesting – tiltak til utføring i 2019
Punkt

Sone

UTM – Ø

UTM – N

Øvre

32

6624165

Midtre

32

Nedre

32

Kartblad

Vassdragsnr.

Kommunenr.

557777

012

0625

6623990

557931

012

0625

6623812

558079

012

0625

N 50

Tegninger – tiltak til utføring i 2019
Tegningstype:

Tegningshefte, konkurransegrunnlag, Rambøll, 3. mai 2019

Vedlegg 1

Oversiktskart dimensjonering pumpeanlegg Wildenveys plass, E100, Dr.
Blasy – Dr. Øverland, oktober 2018

Vedlegg 2

Kart vanndybde planlagt tilstand flomløp Mjøndalsbekken, tegning H 11a,
november 2018, Dr. Blasy – Dr. Øverland
Registrering i databasen, SIKRID

Vedlegg 3

Start utfylling dato: 14.12.2017

Sign. tba

Kontrollert dato:

Sign.

Registrert dato:

Sign.
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1.

Innledning

Denne tiltaksplanen for flomsikring av Mjøndalen sentrum bygger på NVEs skisseplan for flomsikring
av Mjøndalen sentrum datert 24.10.2017 /1/.
Tiltaksplanen for flomsikring av Mjøndalen sentrum beskriver de flomsikringstiltakene som må
utføres for å sikre sentrumsområdet sør og vest for E134 mot en forventa 200-års flomhendelse i år
2100, dvs at det er tatt hensyn til forventa endring i flom som følge av et endre klima. I figur1-1 er de
ulike tiltakene skissert.

Figur 1-1 Områder utsatt for 200-årsflom fra Drammenselva (utsnitt av NVE flomsonekart Drammen 2017) med skisserte
tiltak for å sikre Mjøndalen sentrum sør og vest for E134

Tiltaksplanene for flomsikring av Mjøndalen sentrum omfatter:
1a. Pumpestasjon i Mjøndalsbekken ved E134, (NVE 201700818)
1b. Flomvoll/-mur langs E134 (Drammensveien Mjøndalsbekken), (NVE 201700818)
2a. Flomvoll Wildenveys plass med pumpestasjon, (NVE 201904518)
2b. Sikre Vrangbekk til Evja, (NVE 201904521)
3a. Pumpestasjon Eian (NVE 201904524)
3b. Pumpestasjon Sadolin (NVE 201904523).
4. Større kulvert under Orkidehøgda (Dialog SVV /Buskerud fylkeskommunen), (NVE 201904526)
5a. Kapasitetsforbedring i Mjøndalsbekken på strekningen Vassenga til E134, (NVE 201904525)
5b. Kulvert ved pumpestasjon i Sagaveien, (NVE 201904525)
6. Flomstengsel i Drammensveien ved rundkjøringer, (NVE 201904527)
7. Sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken, (NVE 201904522)
Tiltaksplanen har en kort statusbeskrivelse av tiltakene 1a. og b. som ferdigstilles i 2019. For tiltakene
2a, 4 og 5a som planlegges gjennomført i 2019/2020, har tiltaksplanen er mer detaljert beskrivelse.
Tiltaksplanen vil årlig revideres slik at tiltak som skal gjennomføres i 2020 og 2021 blir tilsvarende
beskrevet.
Nedre Eiker kommune er tiltakshaver, NVE er byggherre, kontraktspart med entreprenør og leder
prosessen fra forprosjekt til plan og gjennomføring. Rambøll er ansvarlig prosjekterende (Dr. Balsy –
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Dr. Øverland utfører arbeidet på fagområdet hydrologi/hydraulikk) og ansvarlig søker.
Tiltak i den nederste delen av Mjøndalsbekken, nedstrøms E134, vil eventuelt bli beskrevet i en egen
tiltaksplan når denne utarbeides for flomsikring av Ryghgata industriområde (NVE 201700817).
Tilsvarende vil det eventuelt bli laga en egen tiltaksplan for flomsikring av Strandveien (NVE 201603071).
Tiltakene som planlegges dimensjoneres ut fra en 200-årshendelse hvor det er tatt hensyn både til flom
i Drammenselva, flom i Mjøndalsbekken, at det samtidig kan være flom i Drammenselva og
Mjøndalsbekken og forventa klimaendringer. For en overvannshendelse legges va-normen for Nedre
Eiker til grunn.
Tiltakene vil ikke øke kapasiteten i overvannsnettet, men i enkelte området vil det bli en reduksjon i
vannmengden som ledes til overvannsnettet. Tiltakene vil i mindre grad endre utfordringer knyttet til
overvann og vann i kjellere. For hendelser større enn en forventa 200-årshendelse med klimapåslag
kan det bli flomskader. Dette må Nedre Eiker kommune legge til grunn i sin beredskapsplanlegging.
Når det refereres til høyder i dette dokumentet legges NN2000 til grunn.
Som det fremgår av tiltaksplanen bidrar både Nedre Eiker kommune, Statens vegvesen, Buskerud
fylkeskommune og NVE til flomsikring av Mjøndalen.
Det er etablert et samarbeid med Statens vegvesen og Buskerud fylkskommune for å finne de mest
optimale løsningene for flomsikring og vei i det aktuelle området.
1.2. Beliggenhet

Figur 1-2 Mjøndalen, Drammenselva og sidebekker – dagens situasjon /2/.

Tettstedet Mjøndalen i Nedre Eiker kommune ligger på sørsiden av Drammenselva ca. 13 km
oppstrøms utløpet i Drammensfjorden. Drammenselva renner i planområdet fra vest mot øst, se figur
1-2. I vestre del av sentrum renner sidevassdragene Skalpebekken, Veiabekken og Vrangbekken ut i
Evja som har utløp i Drammenselva. I østre del av sentrum renner Mjøndalsbekken og
Hagatjernbekken. Begge bekkene renner i rørledninger som er forbundet med hverandre før de renner
sammen den siste strekningen før utløpet i Drammenselva. Wigenbekken som ikke er inntegna på
figur 1-2, renner i rør under bakken forbi Mjøndalshallen og ut i Mjøndalsbekken. Bekken sees på
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figur 3-1. Fra Eiker Arkiv https://eikerarkiv.no/sagbrukene-i-mjondalen/ kan man lese mer om
bekkene i Mjøndalen.
1.3. Bakgrunn
Flomproblemer for hele sentrumsområdet i Mjøndalen har lenge vært kjent og flere flomhendelser har
gitt store skader bla. flommen i 1927. Erfaringer fra de siste 10 årene viser at de største flomskadene
de siste årene har vært forårsaket av flom i sidebekkene. Flomproblemene og hvordan de har blitt
jobbet med er nærmere omtalt i NVEs skisseplan /1/.
2.

Grunnlagsdata
2.1 Beskrivelse av problemet

I Mjøndalen sentrum kan det bli flomskader når det er flom i Drammenselva og/eller når det er flom i
sidevassdragene, se figur 2-1, 2-2 og 2-3.
I et tettsted som Mjøndalen blir skadene betydelige når sentrumsarealer settes under vann. Ikke bare
områdene rett ved bredden av Drammenselva er berørt, men også lavtliggende arealer ved
sidevassdrag som kommer fra dalsidene i sør og munner ut i Drammenselva ved Mjøndalen. Arealene
i Mjøndalen sentrum har et høydedrag langs jernbanene slik at store arealer fra jernbanen og sørover
drenerer naturlig sørover mot Mjøndalsbekken. I sidevassdraget Mjøndalsbekken er det flere bruer og
kulverter som ikke har tilstrekkelig kapasitet. Se for øvrig nærmere omtale i NVEs skisseplan /1/ og
Flomsikring Mjøndalen (konsept) Dr. Øverland og Dr. Blasy /2/.

Figur 2-1 Område som blir oversvømt i Mjøndalen når det er 200-årsflom i Drammenselva. Klimaendringene vil ikke gi
større flommer i Drammenselva, men vil bidra til havnivåstigning. Rosa område viser hvordan havnivåstigningen frem til år
2100 vil påvirke 200-årsflommen i Mjøndalen. Det er ikke flom i sidevassdragene. (NVEs flomsonekart Drammen 2017)
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Figur 2-2 Område som blir oversvømt i Mjøndalen når det er 200-årsflom inklusiv klimapåslaget på 25% i Mjøndalsbekken
og Hagatjernbekken før flomsikringstiltak er utført /2/. Det er ikke flom i Drammensvassdraget.

I vest renner bekkene Skalpebekk, Veiabekken og Vranbekk ut i Evja som har utløp i Drammenselva.
Flere bruer og kulverter i disse sidevassdragene har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet. Se for øvrig
nærmere omtale i NVEs skisseplan /1/ og Flomsikring Mjøndalen (konsept) Dr. Øverland og Dr. Blasy
/2/.
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Figur 2-3 Område som blir oversvømt i Mjøndalen når det er 200-årsflom inklusiv klimapåslaget på 25% i Sklapebekken,
Veiabekken og Evja før flomsikringstiltak er utført /2/. Det er ikke flom i Drammensvassdraget.

2.2. Forholdet til offentlige planer
Tiltaksplanen beskriver sikringstiltak som i hovedsak er regulert i Nedre Eikers reguleringsplan for
Flomsikring av Mjøndalen sentrum, vedtatt 25.04.2018 og områderegulering for Mjøndalen sentrum,
vedtatt 19.06.2019.
Tiltakene som planlegges gjennomført i 2019/2020, flomvoll Wildenveys plass med pumpestasjon og
kapasitetsforbedring i Mjøndalsbekken ved Vassenga er i henhold til de to overnevnte planene.
I tillegg til de to overnevnt arealplanene har kommuneplanen til Nedre Eiker kommune fokus på å
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etablere åpne overvannsløsninger. Kommuneplanen §5.2 sier:
§5.2
Overvannshåndtering og flomveier (jf. pbl § 11-9 nr. 3)
1. Ved plan- og byggesaksbehandlingen skal det sikres tilstrekkelig areal for lokal åpen
overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon.
2. Overflatevann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent (gjennom infiltrasjon og fordrøyning i
grunnen og åpne vannveier eller på annen måte utnyttes som ressurs) slik at vannets naturlige
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.
3. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot
oversvømmelse oppnås.
4. Ved tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 a), d) og m) skal overflatevann håndteres på
en slik måte at det ikke vil medføre fare for byggeprosjektet eller medføre skader på byggverk på
inntilliggende naboeiendommer ved eventuell endring av vannveier.
Retningslinje: Overvannshåndtering bør planlegges som et bruks- og opplevelseselement i utearealer
NVE legger til grunn at kommuneplanen følges opp slik at videre utbygging skjer uten at
flomvannføringen i bekkene øker, eller behov for pumpekapasitet øker som følge av ny utbygging.
2.3. Hydrologi
Mjøndalen sentrum kan være utsatt for flom fra Drammenselva og/eller fra sidevassdragene som
renner gjennom Mjøndalen.
Som grunnlag for de planlagte flomsikringstiltakene er flomberegninger for Drammensvassdraget , /3/,
/4/, /5/ og sidevassdragene i Mjøndalen /2/ lagt til grunn samt en rapport angående
Samtidighetsbetraktninger for flom i Drammenselva og sidebekkene i Mjøndalen /6/.
200-årsflom i Drammenselva
Ved en 200-årsflom i Drammenselva der det er tatt hensyn til forventa klimaendringer frem til år
2100, vil vannstanden være på kote 4.7 (NN2000) ved Mjøndalsbekkens utløp i Drammenselva til 4.9
(NN2000) ved Evjas utløp i Drammenselva. Det forventes ikke endringer i flommene i Drammenselva
som følge av klimaendringene, men klimaendringene forventes å gi en havnivåstigningen som vil ha
virkning helt opp til Mjøndalen.
200-årsflom med klimapåslag for sidevassdragene
Vannføringen ved en 200-årsflom inklusiv et klimapåslaget på 25 % i Mjøndalsbekken er beregna til
4.79 m³/s.
Vannføringen ved en 200-årsflom inklusiv et klimapåslaget på 25 % i Vrangbekk før utløpet i Evja er
beregna til 3.43 m³/s.
Vannføringen ved en 200-årsflom inklusiv et klimapåslaget på 25 % i Veiabekken før utløpet i Evja er
beregna til 25.09 m³/s.
200-årshendelse - samtidighet
For å beskrive en 200-årshendelse med samtidig flom i Drammenselva og Mjøndalsbekken er 1927flommen lagt til grunn. Drammenselva var da ca. på kote 4.3 ved Mjøndalsbekkens utløp samtidig
som vannføring i Mjøndalsbekken var på ca. 2.5 m³/s. Ved Evjas utløp var Drammenselva da ca. på
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kote 4.5 samtidig som vannføringen i Evja var på ca. 15 m³/s (ca. 10-årsflom i bekkene) /6/.
Nedbørhendelse ihht va-norm for Nedre Eiker kommune
Pumpestasjonene i bakkant av flomvollene skal kunne håndtere vannet som kommer i en
nedbørhendelse ihht va-norm for Nedre Eiker, kap 7.2 Beregning av overvannsmengder(Asker IVFkurve, 50-års gjentaksintervall, klimafaktor 1.5) gitt dagens arealtilstand.
2.4.1 Dimensjoneringsgrunnlag for sikringstiltakene
Sikringstiltakene i Mjøndalsbekken prosjekteres slik at de sikrer mot 200-årsflommen med klimafaktor
i Mjøndalsbekken samtidig som det kan være en 200-årsflom med havnivåstigning i Drammenselva,
dvs. pumpestasjonen i Mjøndalsbekken er dimensjonert for å pumpe 5.4 m³/s når vannstanden i
Drammenselva er på kote 4.7. Vannstanden på Vassenga skal ikke overstige kote 3.2. Pumpestasjonen
håndterer også overvannshendelser ut over kravene i va-normen for Nedre Eiker. Dette er en svær
robust løsning.
Flomvoll/-mur langs E134 prosjekteres slik at den sikrer mot 200-årsflom med havnivåstigning i
Drammenselva, dvs. en vannstand på kote 4.7 pluss et fribor.
Sikringstiltakene ved Wildenveys park prosjekteres slik at de sikrer mot:
 En 200-årsflom med havnivåstigning i Drammenselva (kote 4.5 pluss et fribor)
 Vannstander ved en 200-årsflom + klima i Vrangbekk og Veiabekken
 En 200-årshendelse som er en samtidighet tilsvarende 1927-flommen, dvs at vannstanden i
Drammenselva er kote 4.5, Vrangbekk på ca. 1.3 m³/s (ca. 10-årsflom) ledes direkte ut i Veia
uten å måtte pumpes og pumpestasjonen pumper ut overvann.
 I tillegg vil pumpestasjonen kunne håndtere vannet som kommer i en overvannhendelse ihht
va-norm for Nedre Eiker, kap 7.2 (Asker IVF-kurve, 50-års gjentaksintervall, klimafaktor 1.5)
gitt dagens arealtilstand. Det legges til grunn at en slik hendelse skjer når det er flom i
Drammenselva, se vedlegg 2 hvor det er beregna at pumpa må ha en pumpekapasitet på 1.3
m³/s. I beregningene legge det til grunn lite vann i Vrangbekk (50 l/s) og at bekken skal åpnes
slik at det meste av vannføringen kan ledes direkte ut i Veia uten å måtte pumpes.
Når Vrangbekk er åpna vil pumpestasjonen på Wildenveys plass ha tilstrekkelig kapasitet til å pumpe
slik at planlagt sikkerhet for området er ivaretatt.
Tiltakene i Vrangbekk prosjekteres slik at det bygges en åpen bekk samtidig som eksisterende rør
beholdes som flomløp. Det bygges et nytt bekkeløp med kapasitet på 1.3 m³/s (ca. 10-årsflom) som
ledes direkte ut i Veiabekken oppstrøms Nedberkollveien. Det nye bekkeløpets utløpe i Veiabekken
må vurdere i forhold flomvannstand opp til kote 4.9. Ved en 200-årsflom + klima som er 3.43 m³/s i
Vrangbekk, vil 1.3 m³/s renne i det nye bekkeløpet og 2.13 m³/s ledes i eksisterende rør som da blir
flomløp.
Pumpestasjon Eian og Sadolin prosjekteres slik at de håndtere vannet som kommer i en
overvannhendelse ihht va-norm for Nedre Eiker, kap 7.2 (Asker IVF-kurve, 50-års gjentaksintervall,
klimafaktor 1.5) gitt dagens arealtilstand. Det legges til grunn at en slik hendelse skjer når det er flom i
Drammenselva.
Eian pumpestasjon prosjekteres med dimensjonerende kapasitet 0,8 m 3/s, se vedlegg 2. Det
planlegges inn ekstra sikkerhet ved at det skal installeres en ekstra pumpe (n-1). En pumpe kan da
være ute avdrift og det vil likevel kunne pumpes en vannmengde ca. som den dimensjonerende.
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Sadolin pumpestasjon er foreløpig beregnet til 0,55 m3/s + 0,64 m3/s = 1,2 m3/s, se vedlegg 2.
Utløpet lengst øst som vist i vedlegg 2 har ikke tilknytning til Mjøndalen sentrum. Også for denne
pumpestasjonene planlegges det inn ekstra sikkerhet ved at det skal installeres en ekstra pumpe (n-1).
Flomvoll/-stengsel ved rundkjøringene i Drammensveien prosjekteres slik at de sikrer mot 200-årsflom
med havnivåstigning i Drammenselva, dvs. en vannstand på kote 4.7 pluss fribor.
Tiltakene i Wigenbekken prosjekteres slik at det bygges en åpen bekk/renne fra Wigenjordet til
Mjøndalsbekken hvor 200-årsflom pluss klimafaktor kan avledes. I følge referat fra møte 9. april 2019
(generelt dokument 201904522) hvor bla. det hydrologiske grunnlaget ble gjennomgått, skal det ved
dimensjonering legges til grunn en vannføring på 1.3 m³/s i nedre del av Wigenjordet ved innløpet til
bekken og 3 m³/s ved Wigenbekkens utløp i Mjøndalsbekken (200-årsflom pluss klimafaktor). Det
legges til grunn samtidig flom i Mjøndalsbekken og Wigenbekken, dvs. en flomvannstand i
Mjøndalsbekken på kote 3.2. Det skal ikke være noen pumpestasjon i Wigenbekken før utløp i
Mjøndalsbekken.
NVE prosjekterer robuste flomsikringsløsninger for Mjøndalen sentrum, men som nevnt i kap.
2.3, legger vi til grunn for prosjekteringen at kommuneplanen følges opp, slik at videre
utbygging må skje uten at flomvannføringen i bekkene øker eller behov for pumpekapasitet
øker som følge av ny utbygging.
For nærmere omtale av hydrologiske forhold se NVEs skisseplan for flomsikring av Mjøndalen
sentrum /1/ med referanser.
2.4. Grunnforhold, Naturtilstand og arealbruk
Se en generell omtale i NVEs skisseplan /1/.
Det er utført grunn- og miljøundersøkelser av GeoStrøm AS, rapport 18. oktober 2017 /7/ som
Rambøll brukte som grunnlag i sin utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag, januar 2018, se
kort omtale i NVEs tiltaksplan fra 2018 /8/.
Det er i 2019 utført nærmere grunn- og miljøundersøkelser som en del av detaljplanlegging av
tiltakene ved Wildenveys plass, se figur 2-4.

12

Figur 2-4 Forslag til borplan, Wildenveys plass.

3.

Beskrivelse av tiltakene

Tiltaksplanene for flomsikring av Mjøndalen sentrum omfatter:
1a. Pumpestasjon i Mjøndalsbekken ved E134, (NVE 201700818)
1b. Flomvoll/-mur langs E134 (Drammensveien Mjøndalsbekken), (NVE 201700818)
2a. Flomvoll Wildenveys plass med pumpestasjon, (NVE 201904518)
2b. Sikre Vrangbekk til Evja, (NVE 201904521)
3a. Pumpestasjonene Eian (NVE 201904524)
3b. Pumpestasjon Sadolin (NVE 201904523).
4 Større kulvert under Orkidehøgda (Dialog SVV / Buskerud fylkeskommunen), (NVE 201904526)
5a. Kapasitetsforbedring i Mjøndalsbekken på strekningen Vassenga til E134, (NVE 201904525)
5b. Kulvert ved pumpestasjon i Sagaveien, (NVE 201904525)
8. Flomstengsel i Drammensveien ved rundkjøringer, (NVE 201904527)
9. Sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken, (NVE 201904522)
3.1. Formål, utforming og omfang
For å sikre sentrumsarealene i Mjøndalen mot flom må det som nevnt tidligere ses på tiltak som sikrer
mot flom både fra sidevassdragene og Drammenselva. I denne tiltaksplanen blir det sett på tiltak som
sikrer sentrumsområdet i Mjøndalen mot flom, se figur 1-1. Tiltakene har en overordna beskrivelse i
denne planen. Det blir utarbeida byggeplaner for de enkelte tiltakene.
I Mjøndalsbekken er det planlagt å utvide bekketverrsnittet noe for å øke kapasiteten i bekkeløpet,
tilsvarende må kapasiteten i bekkekrysningen under Orkidehøgda økes og ved bekkens innløp i kulvert
under E134 blir byggingen av en pumpestasjon sluttført i 2019.
For å hindre flomvannet fra Drammenselva å renne inn i Mjøndalen sentrum, er det planlagt og utført
en 500 m lang flomvoll/-mur langs E134, der er planlagt en mur/flomvoll langs Wildenveys plass,
terrengjusteringer eller andre flomstengsler i Drammensveien og tilbakeslagsventiler med
pumpeanlegg ved Eian og Sadolin langs Drammenselva og Wildenveys plass ved
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Vrangbekk/Veiabekken. I tillegg planlegges det å sikre Wigenbekken og Vrangbekken.
De ulike tiltakene, se lista over, er ulikt planlagt og utreda. Pkt 2.a og 5a er klar til utførelse. Pkt 2b,
3a, 4, 5b og 7 er det jobbet en del med. Pkt. 3b og 6 er i en veldig tidlig planfase. Tiltakene beskrevet i
pkt 1a og 1b blir ferdigstilt i 2019.
Tiltaksplanen som revideres årlig vise hvor langt de ulike tiltakene er planlagt pr dato.
3.2. Prosjekteringsmodell
Rambøll er ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende. Dr. Balsy – Dr. Øverland utfører arbeidet på
fagområdet hydrologi/hydraulikk hvor bla den todimensjonal hydraulisk modellen HYDRO_AS-2D
baserte på oppmålt tverrprofiler, laserscanna data og oppmålinger/tegninger av bruer og kulverter er
brukt. Øverland har etablert en hydraulisk modell som både tar hensyn til vassdragene og
overvann/overvannsledninger i Mjøndalen sentrum. Nedre Eiker kommune har bidratt med mye data
og drøftinger/vurderinger av overvannsmengder/vannføringer som er inngangsdata til den kobla
hydrauliske modellen og gitt tilbakemelding om at beregningene stemmer godt med de lokale
beregningene og erfaringene som er gjort.
I utarbeidelsen av byggeplan/landskapsplan er det etablert en terrengmodell. Rambøll og B16
arkitektur & landskap har et samarbeid ved utarbeidelse av landskapsplanen.
3.3. Pumpestasjon i Mjøndalsbekken ved E134
Når det er flom i Drammenselva vil vannet i dag renne inn i Mjøndalsbekken og områdene langs
bekken. For å hindre dette og at vannstanden i Mjøndalsbekken ved flom overstiger kote 3.2 på
Vassenga, blir det i 2019 fullført bygging av en pumpestasjon i Mjøndalsbekken ved E134, se figur 31 og 3-2. Vannet som kommer i Mjøndalsbekken når det er stor flom i Drammenselva vil etter
ferdigstilling da pumpes ut i Drammenselva ved hjelp av pumpeanlegget. I tillegg til pumpestasjonen
må som omtalt i eget kapitel, kulverten under Orkidehøgda gjøres større og flomløp etableres for å
oppnå en vannstand på kote 3.2 på Vassenga ved dimensjonerende flom. Når pumpene ikke går vil det
være passasje for vannlevende organismer i bekkeløpet.
Det er lagt inn ekstra sikkerhet (n-1) ved at det blir installeres 4 pumper som hver har en kapasitet på
1.8 m3/s. En pumpe kan da være ute avdrift og det vil likevel kunne pumpes en vannmengde i
overkant av den dimensjonerende ved at 3 pumper har en kapasitet på 5,4 m3/s.
I konkurransegrunnlaget fra Rambøll, januar 2018 er pumpestasjonen detaljert beskrevet. Det er
utarbeidet en egen kravspesifikasjon for aggregat og pumper, Rambøll desember 2017.
2019 - NVE planlegger å ferdigstille byggingen av pumpestasjonen.
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Figur 3-1 Pumpestasjon i Mjøndalsbekken, utsnitt av Rambølls landskapsplan, tening nr. 002, 23.01.2018

Figur 3-2 Pumpestasjon i Mjøndalsbekken under utførelse, uke 25, 2019 Foto:NVE, Jan Eirik Hønsi
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3.4. Flomvoll/-mur langs E134 (Drammensveien – Mjøndalsbekken)
I 2018 ble det bygd en ca. 400 m flomvoll, se figur 3-3 og 3-4. Det vil også bli bygd en ca. 85 m
betongmur med støyskjerm på toppen, se figur 3-5 og 3-6 langs E134. Vannstanden i Drammenselva
ved en 200-årsflom i år 2100 (der det er tatt hensyn til havnivåstigning) er kote 4.7 (NN2000) i dette
området. I en flomsituasjon forventes et rolig vannspeil inn mot flomvollen/-muren. Et fribord på 0.2m
vurderes derfor som tilstrekkelig. Topp mur/voll bygges på kote 4.9.

Figur 3-3 Flomvoll under utførelse, november 2018, Foto:Kristian Borge

Figur 3-4 Flomvollen sådd med tilpassa frøblanding, august 2019, Foto:NVE, Jan Eirik Hønsi
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Figur 3-5 Utsnitt byggeplan, mur til flomsikker høyde med støyskjerm over, Rambøll 005, 18.01.2018

Figur 3-6 Prinsippsnott støttemur, utsnitt byggeplan, J001, 22.12.2017
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I konkurransegrunnlaget fra Rambøll, januar 2018 er flomvollen og flommuren med drenering
detaljert beskrevet. Her er også krav til materiale (sandig morene), utførelse og kontroll beskrevet.
2019 - NVE planlegger å ferdigstille byggingen av flomvollen og flommuren.

3.5. Flomvoll Wildenveys plass med pumpestasjon
Ved Wildenveys plass, se figur 3-7 kan vannet renne inn i sentrum fra Drammenselva på flommer opp
mot 200-årsflom. I dag er Vrangbekk lukka gjennom parkområdet og har utløp i Veiabekken i
nordenden av parkområdet.

Figur 3-7 Oversiktskart og flyfoto av det aktuelle området. Utsnitt av Wildenveys plass, plan for ytre miljø, Rambøll
09.04.2019

Samtidig som NVE jobber med flomsikring i dette området, jobber Nedre Eiker kommune med et
kunstprosjekt i parken samt en betydelig oppgradering av parkområdet og overvannledningene i
parken. NVE og Nedre Eiker kommune har en klar kostnadsdeling, se figur 3-8, men samarbeider tett
under planlegging og gjennomføring av tiltakene. I dette dokumentet omtales flomsikringstiltakene.
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Figur 3-8 NVEs flomsikringstiltak, Flomvoll som turvei, terrengendring, mur og pumpestasjon. Avgrensninger tegnet med
grunnlag i tegning B001,03.05.2019, Rambøll.

Det planlegges en ca. 110 m lang flomvoll/-stengsel langs Veiabekken fra Nedbergkollveien til det nås
en høyde på kote 4.9 i terrenget på nordsida av planområdet, se figur 3-9. Vannstanden i
Drammenselva ved en 200-årsflom i år 2100 (der det er tatt hensyn til havnivåstigning) er kote 4.9
(NN2000) i dette området. I en flomsituasjon forventes et rolig vannspeil inn mot flomvollen/stengselet. Et fribord på 0.2 m vurderes derfor som tilstrekkelig. Topp voll/stengsel bygges på kote
5.1.
Nedre Eiker kommune planlegger en åpen overvannshåndtering på deler av parkområdet (grå- og
hvitskravur i figur 3-8). Dette er en fremtidsretta løsning, hvor kommunen på sikt kan jobbe for å
håndtere mer av overvannet på overflaten og føre det til dette området, f. eks bygge en åpen renne
langs Gamle Rådhusgata. Overvannet ledes ut i Veiabekken under en planlagt bro. Ved flom i
Drammenselva vil broløpet stenges med et bjelkestengsel som lagres i pumpestasjonen, se vedlegg 1 s.
19.
For å gi området et mer attraktivt landskapspreg skal det som en del av sikringstiltaket etableres en
terskel for å holde på vannspeilet ved Wildenveys plass. Terskelen utformes slik at fisk og ål kan
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passere ved alle vannføringer. Terskelen planlegges på kote 1.4 med tverrspalter på kote 1.0, se
vedlegg 1 bla. s. 22, 25 og 26. Beregninger fra Dr. Blasy – Dr. Øverland av 28.11.2018 viser at en
terskel på kote 1.4 med bredde større enn 4 m vil gi små endringer oppstrøms terskelen ved en
vannføring tilsvarende 0.5-årsflom og ingen endring ved vannføringer større enn 10-årsflom.
Pumpestasjon, bygningen er markert som rød på fig. 3-8, vil hindre tilbakeslag i overvannsystemet og
Vrangbekk som ligger i rør, ved å pumpe overvann og bekkevann over i Drammenselva når det er
flom i Drammenselva. Pumpestasjonene er dimensjoner som beskrevet i kap. 2.4. Det planlegges å
åpne et løp for Vrangbekk, se kap. 3.6 for å sikre ekstra kapasiteten ved pumpestasjonen.
2019

- NVE har fått utarbeida byggeplan for flomvoll Wildenveys plass med pumpestasjon

2019/2020

- NVE planlegger å utføre tiltakene

3.6. Sikre Vrangbekk til Evja, inkludert pumpestasjon
I dag er Vrangbekk lukka og renner ut i Veiabekken ved Wildenveys plass sammen med overvannet
som også ledes til denne bekkelukkingen. Kapasiteten er beregna som god forutsatt at det renner reint
vann. I rapporten Kartlegging av sidevassdrag i Nedre Eiker kommune med hensyn på flomutsatte
områder, september 2007, Norconsult /9/ vurderes faren for tilstopping av innløpsrista som stor. En
delvis tilstopping vil også redusere kapasiteten.
For Vrangbekken som i dag renner i et stort rør (d = 1,2 m) inn i dette overvannsystemet, er det
skissert en løsning der bekkelukkingen åpnes i en bekketrase og overføres via renne/kanal over en
strekning på ca. 270 m til utløp i Veiabekken, se figur 3-9. Den åpne delen av Vrangbekk planlegges å
kunne lede opp mot en 10-årsflom. Den lukka delen av bekken beholdes for å fungere som et flomløp
for vannføringer større enn 10-årsflom. Innløpet med fordeling av vannet til åpen renne og lukka rør,
må bygges slik at det ikke er fare for tilstopping i flom. Vrangbekk må ledes ut i Veiabekken slik at
det ikke blir oppstuving. Se grunnlag for dimensjonering av åpen Vrangbekk i kap 2.4.
Pumpestasjonen, se figur 3-8, vil få nødvendig ekstra sikkerhet først når denne delen av Vrangbekk er
åpna. I en 200-årshendelse vil da pumpa ha kapasitet til å pumpe overvannet samtidig som 10årsflommen renner i renne direkte ut i Veiabekken uten pumping.
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Figur 3-9 Skisse av Vrangbekk som åpen bekk med utløp i Veiabekken. Pumpestasjon for resten av overvannet.

2019/2020 – NVE planlegger å utarbeide byggeplan for å sikre Vrangbekk til Veiabekken/Evja
2020/2021 – NVE planlegger å utføre tiltakene

3.7. Pumpestasjonene Eian og Sadolin
I Mjøndalen vil overvannsystemet og fremtidig drenering av flomsikring av Strandveien bli samla i to
utløp i Drammenselva. For å hindre tilbakeslag i disse ved stor flom i Drammenselva planlegges det to
pumpestasjoner med tilbakeslagsventiler, se figur 3-10. Eian skal anslagsvis pumpe 0.8 m3/s og
Sadolin 1.2 m3/s.

Figur 3-11 Pumpestasjon «Eian» og «Sadolin» for å hindre tilbakeslag fra Drammenselva

3.10.1 Pumpestasjonene Eian
Eian pumpestasjon prosjekteres med dimensjonerende kapasitet 0,8 m3/s, se nærmere beskrivelse i
kap. 2.4. Det planlegges inn ekstra sikkerhet ved at det i installeres en ekstra pumpe (n-1). En pumpe
kan da være ute avdrift og det vil likevel kunne pumpes en vannmengde ca. som den dimensjonerende.
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Pumpestasjonen planlegges på/ved eksiterende overvannsledning. Ledningen går under E134 og ut i
Drammenselva.
Det er begrensa tilgjengelig areal i området, så det sjekkes ut el-drift av pumpestasjonen for å få en
mindre konstruksjon.
2018/2019

– NVE planlegger å utarbeide byggeplan for Eian

2020

– NVE planlegger å utføre tiltaket

3.10.2 Sadolin pumpestasjon
For Sadolin pumpestasjon er det beregna en foreløpig dimensjonerende kapasitet på 1.2 m3/s, se
nærmere beskrivelse i kap. 2.4. Det planlegges inn ekstra sikkerhet ved at det i installeres en ekstra
pumpe (n-1). En pumpe kan da være ute avdrift og det vil likevel kunne pumpes en vannmengde ca.
som den dimensjonerende.
Det er byggeteknisk utfordrede å samle eksisterende overvannsutløp frem til Sadolin pumpestasjon i
det aktuelle området. Kommunen som skal levere overvannet fram til pumpestasjonen, må sammen
med NVE planlegge nærmere mulighetene og kostnadene.
Det er ikke tatt endelig stilling til plassering av pumpestasjonen eller kapasitet.
2018-2020

– NVE planlegger å utarbeide byggeplan for Sadolin

2021

– NVE planlegger å utføre tiltaket

3.8. Større kulvert under Orkidehøgda
Ved valg av pumpestasjon i Mjøndalsbekken vil det være avgjørende at kulvertstørrelsen økes under
Orkidehøgda for å oppnå tilstrekkelig senking av flomvannstanden ved Vassenga.
Kulverten under Orkidehøgda er markert med rød strek i figur 3-12. Dimensjonen på kulvertene under
Orkidehøgda må være slik at det er mulig å holde vannstanden på Vassenga under ca. kote 3.2.
Det er utarbeidet skisseprosjekt med kostnadsoverslag som grunnlag for videre budsjettavklaringer
mellom Nedre Eiker kommune og NVE og Buskerud fylkeskommune, se tegningsutsnitt i figur 3-11.
Utskifting av kulverten planlegges gjennomført i 2020. Det forutsettes at utskiftingen av kulverten
gjennomføres i regi av Statens vegvesen.
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Figur 3-11 Ny kulverter viser 2 parallelle rør med diameter 2m, innmurt innløp og utløp, henta fra Rambøll skisseprosjekt
datert 19. september 2017

3.9. En kapasitetsforbedring i Mjøndalsbekken på strekningen Vassenga til E134
For å optimalisere tiltakene i Mjøndalsbekken på strekningen fra Vassenga til E134 er det behov for å
justere bekkeløpet noe. Bru og klopper på den aktuelle strekningene planlegges over høyeste
flomvannstand, ca. kote 3.2. I planlegging og gjennomføring av tiltakene blir det tatt hensyn til
fiskens biotopkrav og øvrig vassdragsmiljø. Se nærmere omtale i NVEs skisseplan /1/.
Det er planlagt nytt bekkeløp forbi kommunal VA-pumpestasjon med eksisterende bekkeløp som
flomløp, se pkt. 1 på fig. 3-13. For adkomst til pumpestasjonen over det nye bekkeløpet er det planlagt
ei bru med 10 tonn akseltrykk (markert med rød firkant i fig. 3-13).
På strekningen vist i fig. 3-13 planlegges det justeringer i bekkeløpet for å bedre kapasiteten. Nedre
Eiker ønsker i tillegg å legge til rette for ferdsel og friluftsliv langs Mjøndalsbekken på Vassenga.
Disse tiltakene finansieres av kommunen, men bygges samtidig med sikringstiltakene.
Nedre Eiker kommune planlegger tursti med enkel gangbru over Mjøndalsbekken til Vassenga, se pkt.
2 på fig. 3-13. Også ved pkt. 3 på fig. 3-13 er det planlagt en enkel gangbru for å ivareta eksisterende
forbindelse til St. Olavs gate. Turstien videreføres langs Vassenga. Ved pkt. 4 i fig. 3-13 planlegges
det å erstatte den enkle brua med «hoppesteiner». Her vil bekkeløpet bli noe justert for å få større
kapasitet i svingen.
Som en del av arbeidene som nå er i gang med pumpestasjonen i Mjøndalsbekken, vil eksisterende bru
i pkt. 5, fig. 3-13, bli bytta ut med bru som ligger over Evja helt i elvas utløp mot Drammenselva.

23

Figur 3-12 Planlagte bekke- og flomløp og større kulvert under Orkidehøgda, utsnitt av Dr. Blasy-Dr. Øverland, tegning
H11a, november 2018, vedlegg 3

Figur3-13 Fem steder langs Mjøndalsbekken hvor det er planlagt tiltak

2018/2019

– NVE planlegger å utarbeide byggeplan for kapasitetsforbedring i Mjøndalsbekken
på strekningen Vassenga – E134

2019/2020

– NVE planlegger å utføre tiltakene
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3.10.

Flomstengsel i Drammensveien ved rundkjøringene

I Drammensveien ved rundkjøringene, se figur 1-1 og 3-14, vil vann fra Drammenselva renne inn mot
Mjøndalen sentrum først på veldig store flommer. Det vurderes her tiltak som skal bygges ved å heve
veg/terreng som alt ligger nær opp mot dimensjonerende flomvannstand. Alternative løsninger
vurderes i den videre detaljplanleggingen.

Figur 3-14 Utsnitt av NVEs flomsonekart, 200-årsflom i år 2100, ved rundkjøring Drammensveien (www.nve.no)

2020 – NVE planlegger å utarbeide byggeplan for flomstengsel i Drammensveien ved rundkjøringene
2021 – NVE planlegger å utføre tiltakene.
3.11.

Sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken

Wigenbekken renner i dag i et 400 mm stort rør ut i Mjøndalsbekken. Kapasiteten er liten og løsningen
er sårbar i forhold til tilstopping i innløpet.
Det er skissert en løsning der bekken renner i et åpent løp med tilstrekkelig kapasitet over en strekning
på ca. 650 m til Mjøndalsbekken, se figur 3-15. For dimensjonering av den åpne bekken/renne legges
det til grunn en vannføring på 1.3 m³/s i nedre del av Wigenjordet ved innløpet til bekken og 3 m³/s
ved Wigenbekkens utløp i Mjøndalsbekken, se kap. 2.4. Det planlegges en løsning med åpen bekk
uten pumping ut i Mjøndalsbekken.
De foreløpige skissene av den åpne bekken viser at det er lite fall i området, bekken/renna må krysse
veier og den planlegges på både privat og kommunale eiendommer.
Nedre Eiker kommune jobber med utbygginger som trenger gode overvannsløsninger i dette området.
Det er viktig at kommunen jf. kommuneplanen påser at åpne overvannsløsninger utredes og bygges.
NVE vil med hjelp av konsulenter jobbe videre med en løsning for å sikre Wigenbekken til
Mjøndalsbekken.
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Figur 3-15 Skisse – Wigenbekken som åpen bekk med utløp i Mjøndalsbekken

2019/2020

– NVE planlegger å utarbeide byggeplan for å sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken

2021

– NVE planlegger å utføre tiltakene

3.12.

Massetak/steinbrudd

Massebehov blir for de enkelte tiltakene beskrevet i konkurransegrunnlaget utarbeidet av Rambøll.
Hvor massetak/steinbrudd blir avklares når entreprenører gir tilbud og det avklares hvem som får
utførelsen.
3.13.

Sikker anleggsutførelse

Det blir utarbeida plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, SHA-plan, for de ulike
flomsikringstiltakene.
3.14.

Avbøtende tiltak

Det blir i planarbeidet lagt vekt på at dette er et sentrumsområde med flerbruksinteresser. Det er lagt
særlig vekt på godt samarbeid med kommunen slik at prosjekter relatert til flomsikring, friluftsliv,
kultur og overvannshåndtering er koordinert og drar nytte av hverandre. Utseende med form og
beplantning er vektlagt. Det legges til rette for at kommunen kan jobbe videre med åpne
overvannsløsninger ved at åpne dreneringskanaler kan ta imot overvannet.

3.15.

Avsluttende arbeider

Avsluttende arbeider blir beskrevet i de ulike konkurransegrunnlagene når de ulike tiltakene er klar til
utførelse.
4.

Naturmangfold

Naturmangfold for de ulike tiltakene er omtalt i NVEs skisseplan for flomsikring av Mjøndalen
sentrum /1/.
Det planlegges å utarbeide ytre miljøplan for de ulike tiltakene. Planen skal f.eks. beskriver avbøtende
tiltak som god massehåndtering slik at svartelista arter ikke spres og sikre god økologisk standart i
bekkene hvor kantvegetasjonen må ivaretas.
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5.

Virkninger

Når alle tiltakene er utført vil det sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for at det kan skje
videre utbygging i Mjøndalen i henhold til sikkerhetskravene for flom i TEK17.
Pumpestasjonene i Mjøndalsbekkene og flomvoll/-mur/-stengsel langs E134, langs Wildenveys plass
og Drammensveien vil sammen med tiltak i Wigenbekken, Vrangbekk inkl. pumpestasjon og
pumpestasjonene Eian, Sadolin og på Wildenveys plass, hindre at 200-årsflom i år 2100 fra
Drammenselva renner inn i Mjøndalen sentrum.
De planlagte flomsikringstiltakene gjør at sentrumsområdet i Mjøndalen bli sikra mot en 200-årsflom
inklusiv klimapåslaget på 25% fra Mjøndalsbekken, Vrangbekk, Wigenbekken, Veiabekke og en 200årsflom i år 2100 fra Drammenselva.
I en 200-årsflom i Drammenselva blir vannstanden i Mjøndalen sentrum ca. 1,5 m lavere enn i elva.
Flomsikringstiltakene sikrer også mot samtidige flommer i Drammenselva og bekkene, tilsvarende
flommen i 1927, som beskrives som en 200-års hendelse.
Tiltakene vil i enkelte områder bedre forholdene i overvannsnettet ved at det vil bli en reduksjon i
vannmengden som ledes til overvannsnettet. Det kan fortsatt være utfordringer knyttet til vann i
kjellere og oversvømmelse. For å bedre forholdene i overvannsnettet er det avgjørende at kommunen
følger opp bestemmelsene i kommuneplanen om overvannshåndtering.
Ved svært sjeldne og større flomhendelser enn det er dimensjonert for, kan det fortsatt bli flomskader i
Mjøndalen sentrum. Nedre Eiker kommune må ha en beredskap for å håndtere slike hendelser.
Tiltak med øka dimensjon på kulvert og bruer vil i tillegg til å øke flomkapasiteten bidra til mindre
risiko for at løv og rek tetter de igjen og vannet renner ut at bekken.
Når sikringstiltakene planlegges og utføres legges det stor vekt på at dette er et sentrumsområdet med
flerbruksinteresser. Tilgjengelighet og turveier skal ivaretas. Det samme gjelder natur- og
friluftsområder. Utseende vil bli vektlagt spesielt i områder hvor allmenheten er mest til stede.
Tiltakene som er planlagt utført i 2019 og 2020 er en god start, men først når alle tiltakene er
gjennomført vil Mjøndalen sentrum være sikra mot flom.
6.

Kostnadsoverslag og gjennomføring

I tabell 6-1 er kostnader for de planlagte tiltakene som skal sikre sentrumsområdet i Mjøndalen mot
flom vist. Det er relativt større utsikkerhet knytta til kostnadene på tiltakene som pr nå ikke er planlagt
i detalj. Kostnadene er i denne tiltaksplanen er anslått til kr 115 mill.kr. eks. mva.
Større kulvert under Orkidehøgda er en forutsetning for å oppnå tilstrekkelig flomsikring på Vassenga.

6.1 Kost-/nytteanalyse
I forprosjektet til Dr. Blasy og Dr. Øverland fra 2015 er det utførte en kost-/nytteanalyse. Nytten ved
tiltakene er at flomskade forhindres eller reduseres. Størrelsen på skaden er avhengig av flere faktorer
og er vanskelig å kvantifisere nøyaktig. I forprosjektets kost-/nytteanalyse er det derfor ut fra et skjønn
valgt fire ulike beregningsmetoder. Alle fire metodene viser at forventa flomskader på lang sikt er
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vesentlig større enn kostnadene for de planlagte flomsikringstiltakene. Analysen viser at det er en god
nytte å gjøre flomsikringstiltak i sidevassdragene i Mjøndalen.
Med grunnlag i NVEs nytte-/kostverktøy for prioritering av tiltak mot naturfare (versjon
1.10.a,13.09.2017) er det uført en nytte-/kostanalyse av flomsikringstiltakene som sikrer Mjøndalen
sentrum. Denne analysen viser en nytte-/kostfaktor på vel 2.5.

Figur 6-1 Bygninger som blir sikret mot flom når tiltakene for sikringa av Mjøndalen sentrum mot flom er utført.
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Tabell 6-1 Kostnadsoverslag for flomsikring av Mjøndalen sentrum, fremdrift

Nr.

Kostnadsoverslag
mill.kr.eks.
mva

Byggeplan

25

2017

2018/2019

17

2019

2019/2020

9

2019

2020/2021

15

2018/2019

2020

(NVE sak 201904523/anleggsnummer12861)

15

2018-2020

2021

Større kulvert under Orkidehøgda
(Dialog SVV / fylkeskommunen)

7

?

2020?

(NVE sak 201904525/anleggsnummer 12869)

3

2018/2019

2019/2020

Kulvert ved Pumpestasjon i Sagaveien

12

2019/2020

2020

1

2020

2021

11

2019/2020

2021

Flomsikringstiltak
(Prosjektnummer 20032)

1a

1b

år

Planlagt
gjennomføring
år

Pumpestasjon i Mjøndalsbekken ved
E134 (NVE sak 201700818/anleggsnummer 12856)
Flomvoll/-mur langs E134
(Drammensveien Mjøndalsbekken)
(NVE sak 201700818/anleggsnummer 12853)

2a

Flomvoll Wildenveys plass med
pumpestasjon
(NVE sak 201904518/anleggsnummer 12871)

2b

Sikre Vrangbekk til Evja
(NVE sak 201904521/anleggsnummer 12871)

3a

Pumpestasjonene Eian
(NVE sak 201904524/anleggsnummer 12862)

3b

4

Pumpestasjon Sadolin

(NVE sak 201904526/anleggsnummer 12868)

5a

5b

Kapasitetsforbedring i
Mjøndalsbekken -Vassenga til E134

(NVE sak 201904525/anleggsnummer 12869)

6

Flomstengsel i Drammensveien ved
rundkjøringer
(NVE sak 201904527/anleggsnummer13456)

7

Sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken
(NVE sak 201904522/anleggsnummer 12870)

Kostnadene er inkl. 15% uforutsett og 10% prosjektering og oppfølging
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7.

Oppfølging og vedlikehold

Skisseplanen for flomsikring av Mjøndalen sentrum beskriver flere tiltak som krever drift og
vedlikehold fra Nedre Eiker kommune. Det må tidlig avklares klare eierforhold og driftsansvar. Dette
gjelder både flomvoll/-mur med nærføring til E134, pumpestasjonene, adkomstvei og flomstengsel i
Drammensveien ved rundkjøringene.
Nedre Eiker kommune utarbeider avtaler med grunneierne som berøres av pumpestasjoner,
flomvoller/flommurer og bekkeåpninger. Drift- og vedlikehold av arealer er en del av slike avtaler.
For pumpestasjonen i Mjøndalsbekken, Wildenveys plass, Eian og Sadolin har driftsfolkene i
kommunen gitt viktige innspill til konkurransegrunnlaget som Rambøll utarbeider.
8.

Kart og tegninger

Tegningshefter blir utarbeidet av Rambøll som en del av byggeplanene og konkurransegrunnlaget for
det enkelte tiltaket. Tegningsheftet for tiltakene i Wildenveys plass ligger som vedlegg 1 i denne
reviderte tiltaksplanen.
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