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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

I forbindelse med planlegging av ny E 39 mellom Lønset og Hjelset i Molde, skal det bygges nye bruer
og kulverter. For å ivareta riktig funksjon av veien under ekstreme værsituasjoner er det viktig at bruer og
kulverter er riktig dimensjonert. For å sikre riktig dimensjonering er det nødvendig med en hydrologisk
vurdering (flomberegning) og hydraulisk vurdering av kapasitet.

Sweco har fått oppdrag av Statens vegvesen å beregne flom- og flomvannstand samt vannlinje og
vannhastighet ved bru stedene og vurdere kapasitet for kulverter for 200-årsflom.

Figur 1-1 Oversikt av elve- og bekkekryssninger

2 Flomberegning

2.1 Metode

Alle felt til bruer og kulverter på den aktuelle strekningen er mindre enn 10 km2 (se Tabell 2-1Error!
Reference source not found.) og flomberegning er utført ved bruk av rasjonell metode. Rasjonelle
formel kan brukes for felt mindre enn 10 km². Ved felt større enn 10 km2 kan dimensjonering med den
rasjonelle formel gi store usikkerheter.

Den rasjonelle formelen baserer seg på målt nedbør. Avrenningen (Q) er gitt ved:
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Q [l] = C ∙ i [l/s/ha] ∙ A [ha] ∙ Kf

Q [m3/s] = 0,278 ∙ C ∙ i [mm/t] ∙ A [km2] ∙ Kf

der

C = avrenningsfaktor, ubenevnt

i = dimensjonerende nedbørintensitet

A = feltareal (1 hektar = 10 000 m2 = 0,01 km2)

Kf = klimafaktor

2.1.1 C-verdien

Valg av avrenningsfaktor C er avhengig av arealbruk og arealressurser. Håndbok N200 (kapittel 405.4)
gir typisk C - verdier for forskjellige arealtyper og feltets konsentrasjonstid. Ved bruk av C-verdiene i
Håndbok N200 og arealtyper på hvert felt er det beregnet C-verdier for de aktuelle feltene. Flom er
beregnet for 200-års gjentaksintervall og beregnet C-verdien er økt med 30 %, i henhold til anbefaling i
håndboka. Alle felt er bratte og for bratte felt brukes de høyeste C-verdiene. Resulterende verdier er
mellom 0,42 (Hatlaelva) til 0,67 (Hagaelva), men de fleste er større enn 0,6.

C verdien er i tillegg avhengig av grunnforhold når flommen inntreffer, for eksempel når flom opptrer på
frossen mark kan C verdien blir ganske stor.  Siden dette forekommer av og til i regionen og for å ta vare
på usikkerheten er det bestemt å bruke et konservativt estimat (C=0,9) for alle elevene og bekkene.

2.1.2 Klimafaktor (Kf)

Det pågår forskning på hvordan klimaendringer vil påvirke beregnede dimensjonerende flommer. NVE
har estimert forventet endring i 200-årsflom og 1000-årsflom mot slutten av dette århundret, basert på
tilgjengelige klimafremskrivninger og kalibrerte hydrologiske modeller (NVE, 2011). Generelt er det
forventet at flommer forårsaket av regn vil øke, mens snøsmelteflommer i større vassdrag vil avta.
Ekstremnedbøren er forventet å øke i hele landet.

For Møre og Romsdal anbefales det at det regnes med 20 % økning for alle nedbørfelt (NVE, 2011B).

Håndbok N200 fra SVV (SVV,2014) forutsetter klimafaktorer i avhengighet av forventet levetid for
installasjoner og benyttet gjentaksintervall (returperiode). Klimafaktorer for installasjoner som har en
forventet levetid på 100 år er 1,3 for 10 år returperiode for nedbør, 1,4 for 100 år og 1,5 for 200 år
returperiode for nedbør. Det er valgt å bruke Kf =1,5 i beregningen.

2.1.3 Nedbørintensiteter

Nedbørdata er hentet fra Meteorologisk institutt (met.no). Data som tilsvarer returperiode lik 200 år er
valgt. For hvert felt er det beregnet en regnvarighet. Regnvarighet er satt lik feltets konsentrasjonstid for
beregning av maksimalavrenningen.

Konsentrasjonstid tc er beregnet ved bruk av formelen for naturlige felt (for eksempel skogsområder, ikke
utbygde felt);
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 tc = 0,6 ∙ L ∙ H-0,5 + 300 ∙ Ase

der
tc = konsentrasjonstid, minutter
L = lengde av feltet, m
H = høydeforskjellen i feltet, m
Ase = andel innsjø i feltet, forholdstall /effektiv sjøprosent (0≤ASE≤1)

Lengden og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste punkt i feltet til utløpet og fra høyeste punkt
i feltet til utløpet.

2.2 Flomverdier

Tabell 2-1 viser feltkarakteristika og beregnet flomverdier.

Tabell 2-1 Resultater fra flomberegning og feltkarakteristika

3 Vannlinjeberegning
En kombinasjon av laserdata og data målt på feltarbeid er brukt for modellering. Sweco var på feltarbeid
4. - 6. november 2014 og 22. – 23. november 2014. Fokuset på feltarbeidet var på innhenting av data,
observasjon av substrat i elva, arealtyper og vegetasjon som kan påvirke Manningstall og vurdering av
fare for erosjon. Oppmåling ble gjort ved bruk av en TOPCON GPS som er avhengig av GPS signal fra
GPS-satellitter og nettverk RTK. Laserdata ble hentet fra SVV og etter sammenligning med oppmålte
punkter, ble laserdata brukt for modellering.

Tegninger av planlagte E39 er hentet fra Rambøll. Tegningene inneholder høydedata. Terrengdata og
høyde data fra tegningene ble brukt til å konstruere en digital terrengmodell av vegen og terrenget som
planlagt.

Vannlinjeberegninger er gjennomført for å finne vannstand og vannhastighet ved Q200 ved planlagte
bruer. Disse beregningene er utført ved hjelp av programvaren HEC-RAS for Mjelveelva og Hatlaelva.
Riverflow 2D er brukt for Gujordselva bru.

Areal L,
feltlengde

H. Høyde-
forskjell

Ase
Effektiv

sjø

tc,

konsentrasj
onstid,

i i C Kf Q200

(km²) (Km) (m) (%) (minutter) (l/s/ha) (mm/h) - - (m³/s)

1. Lønsetelva kulvert   3.2    3.80     734       -        84     101       36    0.90    1.50       44
2. Ellingsgården kulvert   0.3    1.00     247        38     202       73    0.90    1.50        8
3. Sigersetelva kulvert   1.3    3.30     748       -        72     112       40    0.90    1.50       20
4. Hatlaelva kulvert   0.3    2.20     474       -        61     124       45    0.90    1.50        5
5. Øygardselva kulvert   2.0    3.30     750       -        72     112       40    0.90    1.50       30
6. Kjerringgrova kulvert   0.2    1.50     311       -        51     149       54    0.90    1.50        4
7. Mjelveelva bru   8.2    5.40     731    0.20      126       75       27    0.90    1.50       83
8. Hagaelva bru   3.5    4.40     757    0.40      108       84       30    0.90    1.50       40
9. Langmyra kulvert   0.9    1.60     305       -        55     138       50    0.90    1.50       17
10. Gujordselva bru   6.2    4.50     758    1.40      140       72       26    0.90    1.50       60
11. Løkane kulvert   0.5    1.70     355       -        54     140       50    0.90    1.50        9

Felt til Bru eller
kulvert?
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Friksjonsforholdene gir stor usikkerhet i beregningene. Både i og utenfor elveleiet er et Manningstall
fastsatt ved hjelp av observasjoner fra feltarbeid (befaring) og erfaringsbaserte tall. Det er vanskelig å
finne det riktige tallet, spesielt for lite homogene elveløp.

På befaring ble det observerte at det finnes mye vegetasjon langs bekkene og elevene. På grunn av dette
er det valgt å bruke manningskoeffisient, n, lik 0,15 for elvebreddene. I elveløpet er det brukt n lik 0,05
(Chow (1988) foreslår manningskoeffisient n mellom 0,04 til 0,07 for bratte bekker uten vegetasjon i
kanalen).

I HEC-RAS beregningene er det gjort følsomhetsanalyse med justering av manningskoeffisienter. For
alle tverprofiler er manningskoeffisient satt lik 0,025 i kanalen (glatt). Målet er å studere effekten av
usikkerheten i manningskoeffisient og for å beregne maksimal vannhastighet for vurdering av behov for
erosjonssikring.

Resultatene for hver bru kryssing er presenterte i eget kapittel.

4 Vurdering av behov for erosjonssikring
Vurdering av behov for erosjonssikring er gjort ved brustedene. Alle elvene på strekningen er bratt så det
er vurdert sikring ved bruk av rauset stein eller bruk av plastring. Metode for bunn og sidesikring i bratte
elver er beskrevet i NVE (2009) kapittel 4.7. Når en bratt elvebunn skal sikres med rauset stein (Figur 67)
kan Robinsons formel (nedenfor) brukes til å beregne steinstørrelsen:

Her er:
D50  = steinstørrelse (m)
S0  = bunnhelling (-)
q = enhetsvannføring (m2 /s)

Formlene under er brukt til å anslå tykkelsen (t) på plastringssteinen.

Sikring rundt landkar er vurdert i de tilfellene hvor vannspeilet ved Q200 når landkar. Først bruker vi
Froudetallet til å bestemme hvilken formel vi skal bruke. For Fr < 0,8 beregnes steinstørrelsen vha. formel
(4.29), og for Fr > 0,8 brukes formel (4.30) in NVE (2009). Steinstørrelse beregnes ut fra vannhastighet
og dybde. I beregningene bruker vi maksimaldybden. Maksimaldybden gir resultat som er på den sikre
siden. Hvis stein har størrelse D50 >= 0,5 m utføres sikringen som en plastring. Valgt tykkelsen, t, skal
være den største av 2*D50 eller Dmaks.
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5 Mjelveelva bru

5.1 Innledning

Elvebunn er dekket av fjell men det finnes noen steinblokker. Elvebredden er dekket av trær og gress og
det er et tynt dekke av løsmasse som kan eroderes under stor flom.

Figur 5-1: Oppstrøms Mjelveelva bru (ved ca. profil 240 i HECRAS modell; se Figur 5-3)
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Figur 5-2: Mjelveelva bru (ved ca. profil 194 i HECRAS modell; se Figur 5-3)

5.2 Flomvannstand og vanndekket område

Figur 5-3 viser oversikt over området som er modellerte i HEC-RAS, grensen av vanndekket område
ved Q200, vannhastigheten ved Q200 og resultatene ved utvalgte tverrprofiler.

Ved Q200 (83 m³/s) er største flomvannstanden oppstrøms brua på ca.  88,14 moh (tverrprofil 220).
Laveste høyde på vegbanen/vegfylling ved planlagte bru er på ca. 93 m (ca. 5 m over flomvannstand).

Det er ingen fare for oversvømmelse av brua ved Q200 og lysåpning over flomvannstand er tilstrekkelig.
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Figur 5-3: Hydraulikk modell og resulterende vanndekket område ved Q200 for Mjelveelva bru
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Figur 5-4: Tverrprofil oppstrøms brua

Figur 5-5: Lengdeprofil, Mjelveelva
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5.3 Erosjonssikring

Ved brua er største vannhastighet i kanalen 10,3 m (profil 454, nedstrøms brua). Maksimal total
vannhastighet er 6,11 m/s. Ved n = 0,025 er største vannhastighet i kanal lik 12,9 m/s. Maksimal total
vannhastighet er 11,9 m/s (kanalen og elevsider). Vannstanden ved oppstrøms side av brua er ca. 87,7
moh.  Forskjellen mellom vannstand for de scenarioene er ca. 0,44 m.

På grunn av stor vannhastigheten og at det finnes materiell som kan eroderes er erosjonssikring vurdert.

Det er beregnet stabil steinstørrelse ut fra vannhastighet og dybde ved bruk av Robinsons formel.
Steinstørrelse er beregnet ved flere profiler. Resultatene er vist i tabellen nedenfor. Landkar ligger langt
fra oversvømt område ved Q200 så sikring ved landkar er ikke nødvending.

Tabell 5-1 Sikring ved Mjelveelva bru

6 Hagaelva bru

6.1 Innledning

Området ved planlagte bru er dekket av skog og løsmasse. Elvesider er bratte på noen steder. På
elvebunn finnes noen steinblokker.

6.2 Flomvannstand og vanndekket område

Figur 6-1 viser oversikt over området som er modellerte i HEC-RAS, grensen av vanndekket område
ved Q200, vannhastigheten ved Q200 og resultatene ved utvalgte tverrprofiler.

Ved Q200 (40 m³/s) er største flomvannstanden i oppstrøms brua på ca.  61,55 moh (tverrprofil 519).
Laveste høyde på vegbanen/vegfylling ved planlagte bru er på ca. 72 m (10,45 m over flomvannstand).

Det er ingen fare for oversvømmelse av brua ved Q200 og lysåpning over flomvannstand er tilstrekkelig
(se Figur 6-2 og Figur 6-3).

Plastring med
steinblokker

Reach River Sta Profile Q Total Top Width q S0 D50 1,2* D50 tykkelse

(m3/s) (m) (m2/s) m m m

 Mjelvelva Bru          300.0  Q200 (83 m3/s)            83.0              14.7              5.6              0.1              0.6              0.7                          0.9

 Mjelvelva Bru          280.0  Q200 (83 m3/s)            83.0              16.4              5.1              0.1              0.6              0.7                          0.9

 Mjelvelva Bru          260.0  Q200 (83 m3/s)            83.0              15.3              5.4              0.1              0.6              0.7                          0.9

 Mjelvelva Bru          240.0  Q200 (83 m3/s)            83.0              15.4              5.4              0.1              0.6              0.7                          0.9

 Mjelvelva Bru          220.0  Q200 (83 m3/s)            83.0              22.5              3.7              0.1              0.5              0.6                          0.7

 Mjelvelva Bru          213.2  Q200 (83 m3/s)            83.0              19.4              4.3              0.2              0.7              0.8                          0.4

 Mjelvelva Bru          193.6  Q200 (83 m3/s)            83.0              13.7              6.0              0.2              0.8              0.9                          0.5

 Mjelvelva Bru          170.1  Q200 (83 m3/s)            83.0              11.8              7.0              0.2              0.9              1.0                          0.6

 Mjelvelva Bru          140.6  Q200 (83 m3/s)            83.0              28.6              2.9              0.1              0.3              0.3                          0.6

 Mjelvelva Bru          120.0  Q200 (83 m3/s)            83.0              52.4              1.6              0.1              0.2              0.2                          0.4

 Mjelvelva Bru            99.9  Q200 (83 m3/s)            83.0              64.1              1.3              0.1              0.2              0.2                          0.4

 Mjelvelva Bru            80.1  Q200 (83 m3/s)            83.0              74.0              1.1              0.1              0.2              0.2                          0.3

 SIKRING              1.0                          0.9

 Sprengt, rauset
stein,
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Figur 6-1: Hydraulikk modell og resulterende vanndekket område ved Q200 for Hagaelva bru
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Figur 6-2: Tverrprofil oppstrøms brua

Figur 6-3: Lengdeprofil (Hagaelva)
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6.3 Erosjonssikring

Ved brua er den største vannhastighet i kanalen 8,3 m/s (profil 454, nedstrøms brua). Maksimal
gjennomsnittlige vannhastighet er 7,2 m/s (kanalen og elvesider). Ved følsomhetsanalyse er største
vannhastighet i kanal lik 10,7 m/s. Maksimal gjennomsnittlige vannhastighet er 10,3 m/s (kanalen og
elevsider). Vannstanden på oppstrøms side av brua er ca. 61,19 moh.  Forskjellen mellom vannstand for
de scenarioene er ca. 0,36 m.

På grunn av stor vannhastigheten og at det finnes materiell som kan eroderes er erosjonssikring vurdert.

Landkar ligger langt fra oversvømt område ved Q200 så sikring ved landkar er ikke nødvending. Det er
beregnet stabil steinstørrelse ut fra vannhastighet og dybde ved bruk av Robinsons formel. Steinstørrelse
er beregnet ved flere profiler. Resultatene er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 6-1Sikring ved Hagaelva bru
Plastring med
steinblokker

Reach River Sta Profile Q Total Top Width q S0 D50 1,2* D50 tykkelse

(m3/s) (m) (m2/s) m m m

 Hagaelva bru             639  Q200 (40 m3/s)            40.0                7.8              5.1              0.1              0.6              0.7                          0.9

 Hagaelva bru             612  Q200 (40 m3/s)            40.0              17.0              2.4              0.1              0.4              0.5                          0.3

 Hagaelva bru             560  Q200 (40 m3/s)            40.0              25.2              1.6              0.2              0.4              0.4                          0.2

 Hagaelva bru             530  Q200 (40 m3/s)            40.0              18.3              2.2              0.2              0.4              0.5                          0.3

 Hagaelva bru             519  Q200 (40 m3/s)            40.0              12.0              3.3              0.1              0.4              0.5                          0.7

 Hagaelva bru             506  Q200 (40 m3/s)            40.0              18.1              2.2              0.1              0.4              0.5                          0.3

 Hagaelva bru             495  Q200 (40 m3/s)            40.0              20.9              1.9              0.2              0.4              0.5                          0.2

 Hagaelva bru             454  Q200 (40 m3/s)            40.0                8.7              4.6              0.2              0.6              0.8                          0.4

 Hagaelva bru             425  Q200 (40 m3/s)            40.0              11.8              3.4              0.1              0.5              0.6                          0.4

 SIKRING              0.8                          0.9

 Sprengt, rauset
stein,
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7 Gujordselva bru

7.1 Innledning

Ved området hvor brua skal bygges er elveløpet dekket av fjell (Figur 7-1). Oppstrøms og nedstrøms
bru stedet er terrenget bratt. Modellerte strekningen er vist i Figur 7-4.

Figur 7-1: Gujordselva ved bru stedet



RAPPORT
02.03.2015

E 39 LØNSET-HJELSET. HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE BEREGNINGER.

JE p:\251\12129001    e 39 loset hjelset hydrologiske og hydrauliske beregninger\08 rapporter - notater\01 rapporter\12129001_repo01_e 39 lønset-hjelset.
hydrologiske og hydrauliske beregninger.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29

Figur 7-2: Gujordselva; nedstrøms planlagte brua men oppstrøms eksiterende bru på Øverbygda veg
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Figur 7-3: Gujordselva bru på Øverbygda veg

7.2 Hydraulikk

Det er beregnet nødvendig kapasitet under bru over Gujordselva som vist på oversiktskart (Figur 1-1).
Brua ble dimensjonert mot 200-årsflom med klima tillegg (beregning ligger i kapittel om flomberegning).

Beregningsmetode er beskrevet i neste avsnitt. Beregningene er basert på laserdata av terreng og
høydedata fra 3D modell av prosjektert ny E39.

7.2.1 Kapasitetsberegning av bru

Kapasiteten til ei bru kan bestemmes av forhold oppstrøms, nedstrøms eller under brua, eller en
kombinasjon av disse. Det kan være krevende å beregne kapasiteten for hånd, og det er derfor benyttet
et 2D simulerings program (RiverFlo2D (Hydronia, LLC, 2013)) som beregner strømning i 2 dimensjoner.
Det ble benyttet 2D simuleringsprogram framfor 1D simulering (HEC-Ras) grunnet forventinger til
begrenset kapasitet, høye vannhastigheter og bølgedannelser. (1D programmer klarer ikke å simulere
bølgedannelser).

Mannings formel ble benyttet for å kontrollere enkelte tverrsnitt.



RAPPORT
02.03.2015

E 39 LØNSET-HJELSET. HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE BEREGNINGER.

JE p:\251\12129001    e 39 loset hjelset hydrologiske og hydrauliske beregninger\08 rapporter - notater\01 rapporter\12129001_repo01_e 39 lønset-hjelset.
hydrologiske og hydrauliske beregninger.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29

= ∗ ∗ / ∗ /

Hvor = Vannføring [m3/s]
 = Manningtall [m1/3/s]

= Areal [m2]
= Hydraulisk radius [m]
= Vannspeilets helning [ubenevnt]

7.2.2 Kommentar om utførelse av bru

For at den beregnede kapasiteten under brua skal oppnås er det viktig at brua og terrenget rundt brua
utføres mest mulig likt terrengmodellen som er benyttet i kapasitetsberegningene.

7.2.3 Vurdering av kapasitet

Som vist i Figur 7-4 kan vi se at vannet renner ut av elveleiet oppstrøms planlagt bru over Gujordselva.
Vi ser også at kapasiteten under brua er liten og at vannet kommer opp på veien. Det ble derfor bestemt
at SWECO skulle utarbeide et forslag for kryssing av Gujordselva.
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Figur 7-4 Vanndekt areal planlagt vei.

Vann renner
ut av elveleiet
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7.3 Tiltak Gujordselva

Det er to tiltak som må gjøres for å bedre forholdene ved brua over Gujordselva:

1. Øke kapasiteten under brua

2. Hindre at vann renner ut av elveleiet oppstrøms brua.

1) For å øke kapasiteten under brua over Gujordselva er det foreslått å sprenge en ca. 10 m bred kanal
under brua. Det må også sprengens en innløpstrakt oppstrøms brua for å lede vannet inn under brua.
Utstrekning av området er vist i Figur 7-5. Dybden på utsprengingen/skjærningen er opp til 6 m lavere
enn dagens terreng.

2) For å hindre at vann renner ut av elveleiet oppstrøms brua over Gujordselva, er det anlagt to små
voller, samt at elva er senket 1 m over et større område. Tiltaket er vist i Figur 7-5.

Et alternativ til å senke elveleiet kan være å heve vollene.

Figur 7-5 Tiltak Gujordselva. Grønt: Utsprenging under bru og innløpsområde oppstrøms bru, Rødt: 1 m senkning
av elveleie, Orange: lave voller.
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7.4 Resultat tiltak

I Tabell 7-1 er resultatene for simuleringen av Gujordselva bru vist. Tabell 7-1 viser at det er ikke mer
enn 0,5 m mellom flomvannstanden og underkant bru, både opp og nedstrøms planlagt bru.

Grunnet høye vannhastigheter oppstår det høye bølger under brua. Høyden på bølgene er over 2 m
enkelte steder. Vannstander er målt på bølgetopper oppstrøms betraktet punkt, da små
geometriendringer kan flytte bølgene.

I Figur 7-6 er vanndekt areal ved 200-års flom vist, som man ser av figuren, holder nå vannet seg i
elveleiet både oppstrøms og nedstrøms brua.

Erosjonssikring er ikke vurdert fordi kanalen under brua skal sprenges i fjell.

Tabell 7-1Vannstander under Gujordselva bru
Høyde underkant bru1

Vest Øst Høyeste målte vannstand

Oppstrøms 47,5 47.1 46.5 (rett oppstrøms)

Nedstrøms 46,4 46 45.5 (midt på brua)

7.5 Anbefaling i forhold til tiltak

Ved sprengning bør det legges inn litt margin (sprenge dypt nok), siden beregningsresultatene viser at
det kun er en halv meter klaring mellom brua og flomvannstanden og den hydrauliske beregningen ikke
gir noe eksakt svar.

1 Verdier oppgitt av Rambøll 29.01.2015
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Figur 7-6 Resultat vanndekt areal planlagt vei ved gjennomførte tiltak
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8 Kulverter

8.1 Innledning

Nødvendig kulvertstørrelse ble vurdert for 8 bekkekryssinger som er vist på oversiktskart. Kulverter ble
dimensjonert for 200-årsflom inklusiv tillegg for klimaendringer.

8.2 Kapasitetsberegning av stikkrenner og kulverter

Metode

Kapasiteten til en kulvert kan være bestemt av forhold bare ved innløpet (innløpskontrollert) eller av
forholdene i kulverten som helhet (utløpskontrollert). Stikkrenner og korte kulverter med stort fall både i
røret og nedstrøms utløpet (> 10 ‰) har vanligvis innløpskontroll, mens stikkrenner og kulverter med lite
fall, og lange kulverter har vanligvis utløpskontroll (Fergus m. fl., 2010). For stikkrenner og kulverter langs
strekning Lønset-Hjelset på E39 er fallet større enn 10 % og kapasiteten er derfor innløpskontrollert. Det
ble beregnet nødvendig kulvertstørrelse for 200-årsflom med rektangulært og sirkulært tverrsnitt.
Maksimal kapasitet av kulvert er beregnet med reservekapasitet ved å tillate en vannstandsstigning
oppstrøms kulvert like 1,2 ganger kulverthøyde. Veg høyde bør ligge minst 0,5 m over topp av kulvert.

Kapasitetsberegning – basert på utløpskontroll

Utløpskontroll er her informativ, da kulverten mellom Lønset og Hjelset er innløpskontrollert.

For en kulvert med utløpskontroll, er hele tverrsnittet fylt med vann. Vannstanden ved innløpet blir da:

Vannstand ved innløpet
= vannstanden ved utløpet
+ utløpstap
+ friksjonstap gjennom kulverten
+ innløpstap

H1 = vannstanden ved innløpet (meter over referansenivå)
H2 = vannstanden ved utløpet (meter over referansenivå)
Q = vannføring (m3/s)
A = kulvertens tverrsnitts areal (m2)
g = tyngdens akselerasjon (9,81 m/s2)
M = Manningstall (m1/3/s)
R = hydraulisk radius (m)
L = kulvertens lengde (m)

Det er gjort følgende forutsetninger:

· Faktoren for utløpstap = 1

· Faktoren for innløpstap = 0,5. Det tilsvarer et skarpkantet innløp i en vertikal vegg.
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· Vannstanden ved utløpet, H2, er lik H2 hvis H2 > (Yc+D)/2. Er vannstanden lavere enn
(Yc+D)/2 brukes (Yc+D)/2 som nedstrøms vannstand (Normann et. al., 1985). Yc er kritisk
vannstand ved innløpet av kulverten.

· Kulverten har rørstrømning (hele tverrsnittet er fylt med vann).

· Tap på grunn av hastighetshøyde er neglisjert.

Kapasitetsberegning – basert på innløpskontroll

For en kulvert med innløpskontroll, er innløpet dykket. Vi bruker formel fra NVE Vassdragshandsboka
2010 (side 401).

CD er vannføringskoeffisient, y1 er vannstand oppstrøms.

Beregningene er basert på laserdata av terrenget, høydedata fra 3D modellen av prosjektert ny E39 og
bekkeforhold observert på befaring.

8.3 Kommentar om kulvert utførelse og vedlikehold

For at kulverten kan utnytte kapasitet som ble teoretisk beregnet, er det viktig at hydraulisk forhold er
utformet ryddig ved installasjon av kulvert. Det er viktig at det ikke blir fare for blokkering fra trær eller
masser (installasjon av rist eller sedimenteringsbasseng kan vurderes). Det er viktig at kulverter
inspiseres og vedlikeholdes (rensk av grøfter, innløp, kulvert og utløp) hvert år, eller etter store
flomhendelser. Det anbefales å sette opp en plan for kulvertvedlikehold og at kulvertdokumentasjon er
oppdatert og tilgjengelig.

8.4 Oppsummering av nødvendig kulvertstørrelse og graving

Tabell 1-1 viser nødvendig kulvertstørrelse for de 8 bekkekryssinger, maksimale oppstrøms vannstand
ved 200-årsflom og bekkekryssinger som trenger ekstra graving for installering av kulverter.
Beregningene er basert på forutsetning at kulvertene er innløpskontrollert.



RAPPORT
02.03.2015

E 39 LØNSET-HJELSET. HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE BEREGNINGER.

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29

JE p:\251\12129001    e 39 loset hjelset hydrologiske og hydrauliske beregninger\08 rapporter - notater\01 rapporter\12129001_repo01_e 39 lønset-hjelset.
hydrologiske og hydrauliske beregninger.docx

Tabell 8-1 Nødvendig kulvertstørrelse for bekkekryssinger
Nr Sted Q200 Nødvendig

størrelse
 B x H

Maks.
oppstrøms
vannstand
kvadratisk

kulvert

Nødvendig
diameter

Maks.
oppstrøms
vannstand
sirkulær
kulvert

 Graving
nødvendig?

m3/s m x m m m m
1 Lønset 44 4,0 x 3,5 4,2 4,0 4,8 Ja
2 Ellingsgård 8 2,0 x 2,0 2,0 2,0 2,4 Ja
3 Sigersetelva 20 3,0 x 2,5 3,0 3,0 3,0 Nei
4 Hatlaelva 5 1,5 x 1,5 1,8 2,0 2,0 Nei
5 Øygårdselva 30 3,5 x 3,0 3,6 3,5 3,5 Ja
6 Kjerringgrova 4 1,5 x 1,5 1,5 1,5 1,5 Nei
9 Langmyra 17 2,5 x 2,5 3,0 3,0 3,0 Nei

11 Løkane 9 2,0 x 2,0 2,4 2,0 2,4 Ja

8.5 Detaljerte beskrivelser og vurdering
Detaljerte beskrivelse og vurdering for hver kulvert er presenterte i følgende avsnitt.

8.5.1 Lønsetelva

Figur 8-1 viser oversikten over Lønset krysset og foreslått tiltak. Lønsetelva deler seg i 2 ved planlagt
skjæring og ved planlagt sekundærveg oppstrøms E39. Observasjoner på befaring og studie av
terrengdata viser at hovedmengden av vann strømmer i høyre elveløpet (sett fra oppstrøms). På befaring
ble det observert at terrenget er bratt og at vann strømmer over terreng mellom de 2 høved elveløpene
(Figur 8-2). Elveløpet er dekket med store steinblokker (flate områder). I det bratte området oppstrøms
er terrenget dekket med trær og fjell.

Figur 8-1: Lønset krysset, plan
I elveløpet finnes det store steinblokker. Kulverten under gamle E39 er ren (ingen sedimenter). Terrenget
oppstrøms er dekket av fjell og lett vegetasjon dvs småbusker. Nedstrøms planlagte E39 ligger den
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eksisterende E 39. Elva går gjennom kulvert under eksiterende E39 ved Lønsetelva. Kulverten har
størrelse B x H på ca. 3,0 m x 1,6 m (Figur 8-3).

Figur 8-2: Vann strømmer over bratte terreng oppstrøms planlagte vegen

Figur 8-3: innløp av eksiterende kulvert under eksiterende (gamle) E39
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Figur 8-4: Utløp av eksiterende kulvert under eksiterende (gamle) E39

Det anbefales å samle vann i en grøft på bunn av skjæring.  Grøften skal føre vann til en kulvert (B x H
=4,0 m x 3,5 m) som skal bygges under sekundærveg nord for ny E39. Terreng nedstrøms utløp bør
være like bratt eller brattere enn kulvert.

Planlagte nye E39 går over Lønsetelva og rundkjøring ved en brua som er ca. 10 m over elvebunn og
hydraulisk kapasitet ved brua er tilstrekkelig.

På sørsiden krysser Lønsetelva 2 sekundærveger og eksisterende E39. Det anbefales å krysse disse 3
vegene med en lang kulvert med størrelse B x H lik 4,0 m x 3,5 m. Fylling bør sikres ved utløp av kulvert.

Tabell 8-1 Kulvertstørrelse ved Lønsetelva
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand
1 Lønset 44 m3/s 4,0 x 3,5 m 4,2 m
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Figur 8-5: Tverrprofiler sekundærveg nord kulvert

Figur 8-6: tverrprofil; kulvert under 3 sekundærveger sør

8.5.2 Ellingsgård

Figur 8-7 viser oversikten over Ellingsgården. Observasjoner på befaring viser at oppstrøms ny E39
renner bekken i en trang kanal gjennom et skogsområde og stikkrenner som ligger under 2 skogsbilveger
(En skogsbilvei ligger ca. 20 m oppstrøms planlagte vegen og den andre skogsbilvegen ligger ca. 120 m
oppstrøms vegen). Stikkrennene på skogsbilveger må vedlikeholdes slik at det ikke tilstoppes. Vann kan
strømme over terrenget ved stor flom når stikkrennene er blokkert og føre erosjonsmasser inn i planlagt
kulvert.



RAPPORT
02.03.2015

E 39 LØNSET-HJELSET. HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE BEREGNINGER.

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29

JE p:\251\12129001    e 39 loset hjelset hydrologiske og hydrauliske beregninger\08 rapporter - notater\01 rapporter\12129001_repo01_e 39 lønset-hjelset.
hydrologiske og hydrauliske beregninger.docx

Figur 8-7 Plan Ellingsgårdsbekke (gull)

Figur 8-8: Området oppstrøms vegen ved Ellingsgården (venstre) og tilstand ved en av stikkrennene

Figur 8-9 viser foreslått tiltak og Tabell 8-1 viser kulvertstørrelse. Kulvertutløp må sikres mot erosjon.
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Tabell 8-1 Kulvertstørrelse ved Ellingsgård
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand
2 Ellingsgård 8 m3/s 2,0 x 2,0 m2 2,0 m

Figur 8-9 Tverrprofil Ellingsgård

8.5.3 Sigersetelva

Figur 8-10 viser oversikten over Sigersetelva. Elveløpet ved planlagte E39 er ca. 7 – 8 m bred. På befaring
ble det observert at terrenget er bratt. Elvebunn er dekket av stein blokker. Elvebredden er dekket av trær
og gress og det er et tynt dekke av løsmasser.

Figur 8-11viser foreslått tiltak og Tabell 8-2 viser kulvertstørrelse.

Figur 8-10 Plan Sigersetelva
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Figur 8-11 Bilde av Sigersetelva

Tabell 8-2 Kulvertstørrelse ved Sigersetelva
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand
3 Sigersetelva 20 m3/s 3,0 x 2,5 m2 3,0 m
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Figur 8-12 Tverrprofil Sigersetelva
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8.5.4 Hatlaelva

Hatlaelva er en liten bekk som krysser planlagte E39. Figur 8-13 viser oversikten over Hatlaelva.
Elveløpet ved E39 er ca. 7 – 8 m bred. Elvebunn er dekket av fjell. Elvebredden er dekket av trær og
gress og det er et tynt dekke av løsmasse. Bilder av bekken er vist i Figur 8-15 - Figur 8-17.

Figur 8-13 Plan oversikt Hatlaelva

Figur 8-14 Hatlaelva Bilde (1)
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Figur 8-15 Hatlaelva Bilde (2)
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Figur 8-16 Hatlaelva Bilde (3)

Figur 8-17 Hatlaelva Bilde (4)
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Figur 8-18 viser foreslått tiltak og Tabell 8-3 viser kulvertstørrelse.

Tabell 8-3 Kulvertstørrelse ved Hatlaelva
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand
4 Hatlaelva 5 m3/s 1,5 x 1,5 m2 1,8 m

Figur 8-18 Tverrprofil Hatlaelva
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8.5.5 Øygårdselva

Øygårdselva renner i skogen ved stedet hvor det krysser planlagte E39. Figur 8-19 viser oversikten over
området. Elveløpet ved E39 er ca. 5-6 m bred. Elvebunn er dekket av stein. Elvebredden er dekket av
trær og gress og det er et tynt dekke av løsmasser. Bilder av bekken er vist i Figur 8-20 og Figur 8-21.

Figur 8-19 Plan oversikt Øygårdselva

Figur 8-20 Øygårdselva, Bilde (1) oppstrøms brua
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Figur 8-21 Øygårdselva (bilde 2), nedstrøms, bratt område

Figur 8-22 viser foreslått tiltak og Tabell 8-4 viser kulvertstørrelse.

Tabell 8-4 Kulvertstørrelse ved Øygårdselva
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand
5 Øygårdselva 30 m3/s 3,5 x 3,0 m2 3,6 m
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Figur 8-22 Tverrprofil Øygårdselva
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8.5.6 Kjerringgrova

Kjerringgrova er en liten bekk som krysser planlagte E39. Figur 8-23 viser oversikten over området.
Elvebunn er dekket av stein. Elvebredden og elveløpet er dekket av trær og kratt langs bredden. Bilder
av bekken er vist i Figur 8-24.

Figur 8-23 Plan oversikt Kjerringgrova

Figur 8-24 Kjerringgrova; bilde av bekken
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Figur 8-25 viser foreslått tiltak og Tabell 8-5 viser kulvertstørrelse.

Tabell 8-5 Kulvertstørrelse ved Øygårdselva
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand
6 Kjerringgrova 4 m3/s 1,5 x 1,5 m2 1,5 m

Figur 8-25 Tverrprofil Kjerringgrova
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8.5.7 Langmyra

Langmyra er en liten bekk som krysser planlagte E39. Figur 8-28 viser oversikten over området. Elvebunn
er dekket av stein mens elvesider er plastret. Bekken renner gjennom en bondegård. Området vist i
bildene skal dekkes av fylling ved bygging av ny E39. Utløp av kulverten skal ligge ved område som er
dekket av trær (vist i Figur 8-26).

Figur 8-26 Eksisterende kulvert, Langmyra (skal fjernes)
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Figur 8-27 Langmyra

Vi dimensjonerer her kulvert for bekken som er vist i Figur 8-28 (blå). Kulverten bygges som en rett
kulvert fra innløp til utløp.

Tabell 8-6 Kulvertstørrelse ved Langmyra
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand
9 Langmyra 17 m3/s 2,5 x 2,5 m2 3,0 m

Figur 8-28 Plan oversikt og skisse av lengdeprofil; kulvert Langmyra
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8.5.8 Løkane (Hjelset krysset)

Figur 8-31 viser oversikten over området og bilder i Figur 8-29 og Figur 8-30 viser hvordan bekken ser
ut. Elvebunn er dekket av stein mens elvesider er dekket av trær og løsmasser. Bekken renner gjennom
en bondegård nedstrøms vegen. Oppstrøms planlagte E39 ligger et bygde-område. Figur 8-32 og Figur
8-33 viser foreslått tiltak og Tabell 8-7 viser kulvertstørrelse.

Figur 8-29 Bekken ved planlagte Hjelset krysset (bilde 1)
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Figur 8-30 Bekken ved planlagte Hjelset krysset (bilde 2)

Figur 8-31 Plan oversikt av de 2 kulvertene ved Løkane

Tabell 8-7 Kulvertstørrelse ved Langmyra
Nr Elv Q200 Kulvert B x H Maks. oppstrøms vannstand

1

2
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11 Løkane 9 m3/s 2,0 x 2,0 m2 2,4 m

Figur 8-32Tverrprofil under skjæring (rosa på plan)

Figur 8-33Tverrprofil med kulvert under E39 og de 2 sekundær veger (grønn på plan)
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