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SAMMENDRAG 

Multiconsult utfører detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E134 Saggrenda-Elgsjø. E134 skal sikres 
mot en 200-årsflom inkludert klimapåslag. Dette notatet tar for seg flomberegninger for de største feltene (til 
sammen 7 felt) samt hydraulisk modellering av elver som krysses av bruer. Overflateavrenning og flom fra mindre 
felt er omtalt i egen rapport (4). 

Ved å bruke to til tre ulike metoder for flomberegninger (metode er avhengig av feltstørrelse), ble det valgt å benytte 
resultatene fra flomfrekvensanalysen for de 5 største feltene og fra den rasjonelle metode for de to minste feltene. 
Dette resulterte i en 200-årsflom inkludert 30% klimapåslag på 60,2 m3/s og 33,9 m3/s for hhv. Øksneelva ved 
Øksneelvbrua og Tovestulåa ved Elgsjøbrua. For Jerpetjønnbekken ved Løkenbrua ble 200-årsflom inkludert 40% 
klimapåslag beregnet til 13,9 m3/s. 

Navn  

Dim. 

Metode 

 

Klima-

påslag 

% 

QN 

m3/s 

QM 

m3/s 

Q200,døgn 

m3/s 

Q200,mom 

m3/s 

Q200,mom+ klima 

+20% usikkherhet 

m3/s 

Stikkrenne (2600+2500) Rasjonell 40 0,03 - - 7,5 12,6 

Stikkrenne (6000) Rasjonell 40 0,009 - - 2,3 3,9 

Øksneelvbrua (6650) FFA 30 0,97 11,97 33,6 38,6 60,2 

Løkenbrua (7130) FFA 40 0,14 1,71 4,8 8,3 13,9 

Stikkrenne (7510) FFA 40 0,10 1,28 3,6 5,9 9,9 

Stikkrenne (12700) FFA 40 0,10 1,20 3,36 6,5 10,9 

Elgsjøbrua (13640) FFA 30 0,36 4,42 12,4 21,7 33,9 

 

Resultatene fra vannlinjeberegningene utført i en 1D og 2D HEC-RAS modeller viser at vannet for det meste vil holde 
seg i elveløpet for Øksneelva og Tovestulåa, men renner noe utover elvebredden for Jerpetjønnbekken da terrenget 
her er mye flatere. Alle bruer som er simulert bør erosjonssikres i ulik grad. Dette kommer av at vannet enten 
kommer nær brukar/pilarer eller har høy hastighet for de tre bruene. Stabil steinstørrelse for anbefalt 
erosjonssikring varierer mellom 100 mm og 1000 mm. 

  



Hydrologiske vurderinger E134 Saggrenda - Elgsjø  multiconsult.no 

Flomfarevurdering 

 

10211201-RIVass-NOT-01 18. desember 2020 / Revisjon 02 Side 2 av 30 

1 Bakgrunn 
I forbindelse med prosjektering av ny E134 på strekningen Saggrenda til Elgsjø i Kongsberg og 
Notodden kommuner må det gjøres en flomfarevurdering da veien krysser flere vassdrag. E134 skal 
sikres mot en 200-årsflom inkludert klimapåslag. SVVs Håndbok N200 (9) og Håndbok N400 (8) 
setter krav til dimensjonerende gjentaksintervall og evt. frihøyder for hhv. veg og bru. Dette notatet 
tar for seg flomberegninger for de største feltene (til sammen 7 felt) samt hydraulisk modellering av 
elver som krysses av bruer (3 stk.). Prosjektområdet er vist på kartet i Figur 1-1.  

  

Figur 1-1 Større nedbørfelt til E134 

2 Krav til dimensjonerende gjentaksintervall og frihøyder 
SVVs Håndbok N200 – Vegbygging (9) og Håndbok N400 – Bruprosjektering (8) setter krav til 
dimensjonerende gjentaksintervall og evt. frihøyder for hhv. veg og bru. 

 Håndbok N200 – Vegbygging 

For å fastsette hvilket gjentaksintervall som er dimensjonerende må sikkerhetsklassen til vegen 
bestemmes. Sikkerhetsklassen bestemmes ut fra tabell 403.1 i NA-rundskriv 2019/03i. På 
www.vegkart.no er ÅDT (2018) for E134 på strekningen Saggrenda – Elgsjø oppgitt til å være 5300. 
Det er beregnet at dette vil øke i fremtiden til ÅDT(2046) 11 000. Vegen har omkjøringsmuligheter. 
Vegen er derfor i sikkerhetsklasse V3 og dimensjonerende flom er200 år. I tillegg skal det benyttes 
en sikkerhetsfaktor Fk for ta hensyn til fremtidige klimaendringer og en faktor Fu for å ta hensyn til 
usikkerheten i beregning av Qdim,T: 

𝑄𝑑𝑖𝑚,𝑇 =  𝑄𝑇 ∙  𝐹𝑘 ∙  𝐹𝑢 

Der:  

𝑄𝑑𝑖𝑚,𝑇 = Dimensjonerende avrenning for returperiode T (m3/s) 

𝑄𝑇= Beregnet avrenning for returperiode T (m3/s) 

Pel 7510 

Pel 7130 

Pel 6650 

Pel 12700 

Pel 2600 + 2500 

Pel 13640 

Pel 6000 

http://www.vegkart.no/
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𝐹𝑘= Sikkerhetsfaktor for fremtidige klimaendringer 

𝐹𝑢= Sikkerhetsfaktor for usikkerhet ved beregningsmetode 

Av NA-rundskriv 2019/03 fremgår det at sikkerhetsklassen for vegen også skal gjelde for 
tverrdrenering, herunder for bruer. For alle anlegg med levetid over 50 år skal det brukes en 
sikkerhetsfaktor Fu ved beregning av dimensjonerende vannføring Qdim,T. Sikkerhetsfaktoren Fu 
bestemmes iht. tabell 404.2 i N200. For veier i sikkerhetsklasse V3 er sikkerhetsfaktoren Fu = 1.2. 

Tabell 404.1 i N200 definerer klimafaktorkravet for hvert fylke. Tabellen i N200 mangler krav for 
Buskerud. Den er derfor erstattet av Tabell 104.1 fra NA-rundskriv 2019/03 Rettelsesblad til 
håndbok N200 Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6. Se Tabell 2-1 under. 

Tabellen gjelder for anlegg med levetid fra og med 50 år, også rettet i 2019/03 rettelsesblad. 

Tabell 2-1 Klimafaktorer for fylker i Norge 

 

Prosjektet ligger både i Telemark og Buskerud fylker. For å ha et likt beregningsgrunnlag for 
prosjektet velges høyest verdi oppgitt for små og store nedbørfelt. I ny veileder fra SVV defineres 
små felt som felt < 10 km2 (10). 

For store nedbørfelt anbefales en klimafaktor på minst 20 % på flomstørrelser i Buskerud og 
Telemark (Klimaprofil for Buskerud og Klimaprofil for Telemark).  

Etter verdier angitt i tabell 104.1. benyttes følgende klimafaktorer: 

• Klimafaktor (Fk) krav for små felt settes på 1,4 

• Klimafaktor (Fk) krav for store settes på 1,3 

 



Hydrologiske vurderinger E134 Saggrenda - Elgsjø  multiconsult.no 

Flomfarevurdering 

 

10211201-RIVass-NOT-01 18. desember 2020 / Revisjon 02 Side 4 av 30 

 Håndbok N400 - Bruprosjektering 

Statens Vegvesen sin håndbok N400 setter blant annet krav til dimensjonerende gjentaksintervall 
og frihøyder over og under bruer:  

Vassdrag (4.2.4):  

- Fri høyde over vassdrag bestemmes slik at det er minst 0,5 m klaring mot overbygningen 
ved beregnet vannstand for 200-årsflom. 
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3 Flomberegning 

 Feltparametre 

Nedbørfeltet er beregnet ut fra NEVINA og kontrollert i GIS-programvare med kartgrunnlag basert 
på FKB Kartdata (Statens Kartverk). Nedbørfeltene til elvene og bekkene som krysser nye E134 består 
i hovedsak av skogdekte areal samt noen vann. Øksneelva, som krysser E134 ved pel 6650, renner 
ned fra Øksne, som er et større, oppdemmet vann. Oppstrøms dette vannet ligger Kolsjø, som også 
er demmet opp. I flomberegning og hydraulisk modellering er ikke flommen rutet igjennom disse 
magasinene, noe som i praksis vil si at dempningseffekter fra magasinene ikke er tatt med.  

Oversiktskart over nedbørfeltene er vist i Vedlegg 1 og feltparametere er vist i Tabell 3-1. 
Feltparametere er hentet fra NVEs kartapplikasjon NEVINA. 

Tabell 3-1 Feltparametere for 7 felt ved E134 

Lokasjon Feltareal Spesifikk 
avrenning 
(61-90)* 

Effektiv 
sjøprosent 

Snaufjell Høydeintervall 
min-middel-maks 

- km2 l/s/km2 % % moh 

Stikkrenne 
(2600+2500) 

1,18 25,1 0,0 - - 

Stikkrenne (6000) 0,40 20,3 0,0 0,0 366-425-589 

Øksneelvbrua (6650) 42,0 24,6 3,22 0,7 342-499-743 

Løkenbrua (7130) 6,0 22,6 1,6 3,9 365-512-769 

Stikkrenne (7510) 4,5 23,1 2,9 5,2 377-527-769 

Stikkrenne (12700) 4,2 13,0 0,44 2,8 312-500-782 

Elgsjøbrua (13640) 15,5 11,9 0,52 1,2 267-417-777 

*Hentet fra NVEs kartapplikasjon NEVINA 

 Formelverk for små nedbørfelt (NIFS-formelen) 

Det er beregnet flomverdier med nasjonal regresjonsligning for flommer i små nedbørfelt (også kalt 
NIFS-formelen) som ble utviklet av NVE (6). Små felt er definert som nedbørfelt med størrelse < ca. 
50 km2, og passer dermed godt til feltene som drenerer mot E134 på denne strekningen. 
Inngangsparametere er nedbørfeltareal, normalavrenning og effektiv sjøprosent. 
Normalavrenningen som ble hentet fra NEVINA varier svært mye for de ulike feltene. De to feltene 
lengst vest har halvparten så liten normalavrenning som de resterende feltene. Feltparametrene til 
de ulike feltene tyder ikke på det forskjellene skal være så store, så for NIFS-formelverket ble det 
vurdert en representativ normalavrenning for alle felt på 23 l/s/km2. Denne verdien ble valgt på 
bakgrunn av sammenligning med vannmerket VM 15.21 Jondalselv som brukes i 
flomfrekvensanalysen i kapittel 3.4. Metodikken gir direkte kulminasjonsverdier. Denne metoden gir 
resultater som vist oppsummert i Tabell 3-2. 
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Tabell 3-2 Oppsummering av resultater fra formelverk for små nedbørfelt (NIFS-formelen) 

Felt (pelenr.) Areal Eff.sjø qn Qn qM, mom QM, mom q200, mom Q200, mom 

- km² % l/s/km² m³/s l/s/km²  m³/s l/s/km² m³/s 

Stikkrenne 
(2600+2500) 

1,18 0,0 23 0,03 713 0,84 1981 2,34 

Stikkrenne (6000) 0,40 0,0 23 0,009 826 0,33 2295 0,92 

Øksneelvbrua 
(6650) 

42,0 3,22 23 0,97 279 11,73 814 34,18 

Løkenbrua (7130) 6,0 1,6 23 0,14 416 2,49 1183 7,10 

Stikkrenne (7510) 4,5 2,9 23 0,10 387 1,74 1123 5,05 

Stikkrenne (12700) 4,2 0,44 23 0,10 508 2,13 1420 5,96 

Elgsjøbrua (13640) 15,5 0,52 23 0,36 419 6,49 1173 18,18 

 

 Den rasjonelle metode 

NVE anbefaler at den rasjonelle formel brukes for små felt < ca. 0,5 km2. Her er formelen brukt for å 
få et estimat på vannføring ved en 200-årsflom for det minste feltet (6000). Konsentrasjonstiden til 
feltet er beregnet til 78 minutter. Nedbørintensiteten er beregnet ut ifra en sammenligning av data 
fra målestasjonen 32100 og nedbørdata bestilt fra Meteorologisk Institutt for Øksne. IVF-kurven er 
vist i vedlegg 3. C-faktor er beregnet som et vektet snitt av de ulike avrenningsfaktorene for ulike 
overflater. Avrenningsfaktoren ble 0,352. For nedbør med returperiode 200 år økes C-verdiene med 
30% (10). Avrenningsfaktoren blir dermed 0,46. Beregningen gav en kulminasjonsvannføring Q200 på 
2,3 m3/s for felt 6000. 

Den rasjonelle metode har også blitt benyttet for feltet til 2600+2500 for å gi bedre 
sammenligningsgrunnlag for små felt. Her er konsentrasjonstiden beregnet til 70 minutter. 
Nedbørintensiteten og avrenningsfaktoren ble funnet på samme måte som over. Avrenningsfaktoren 
inkludert påslag ble som over 0,46. Beregningen gav en kulminasjonsvannføring Q200 på 7,5 m3/s. 

Forskjeller i flomverdier mellom de ulike beregningsmetodene kommenteres i kap 3.6. 

 Flomfrekvensanalyse (FFA) 

3.4.1 Datagrunnlag 

Det er funnet flere målestasjoner med forholdsvis lange dataserier fra uregulerte felt i relativ nærhet 

til feltene ved E134. Ut fra feltparametrene, samt plassering av nedbørfeltene, er målestasjonene 

vurdert opp mot nedbørfeltene langs E134 på Meheia. Denne vurderingen baserer seg på areal, 

avrenning, arealfordeling, effektiv sjøprosent, høydefordeling, avstand mellom målestasjonen og 

feltene, og dataseriens kvalitet.  

Like nord for veien ligger vannmerket (VM) 15.21 Jondalselv med data fra 1919-2017. Like øst for 

feltene ligger VM 12.193 Fiskum, som har data fra 1976-2016 av meget høy kvalitet. Vest for feltene 

ved E134 ligger VM 16.193 Hørte som også har lignende feltegenskaper og som derfor er tatt med i 

analysen. Disse vannmerkene skiller seg ut som de beste kandidatene, og ligger også i umiddelbar 

nærhet til feltene ved nye E134. Det må nevnes at feltene til de valgte målestasjonene er betydelig 

større enn de minste feltene i denne analysen. Resultatene vil derfor være mer representative for de 
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største feltene. Alle disse tre målestasjonene er inkludert i NVEs flomdatasett og er vurdert til å ha 

tilstrekkelig datasett til bruk for flomberegninger (7). 

De nærliggende vannmerkene er vist på kartet i Figur 3-1.  

 

Figur 3-1: Kart over målestasjoner med sine respektive nedbørfelt  

Feltparametere for målestasjonene er presentert i Tabell 3-3. Feltparametere for alle felt er gitt i 

Tabell 3-1. 

Tabell 3-3: Feltparametere for aktuelle målestasjoner 

 Navn Periode 
Antall 

år 
Feltareal  

Spesifikk 

avrenning 
Avrenningskart (61-90) 

Snaufjell Eff. Sjø Høyde 

    km² l/s/km² % % min-mid-maks 

12.193 Fiskum 1976-2016 40 52 17 0 0,1 80-277-646 

15.21 Jondalselv 1919-2017 98 127 23 9 0,3 229-574-920 

16.193 Hørte 1962-2017 49 157 16 18 0,3 96-502-1204 

 

Datakvalitet 

Kurvekvaliteten for de vannmerkene som er valgt til FFA er stort sett vurdert til bra eller meget bra. 

Dette er NVEs vurdering, der denne er tilgjengelig. Ellers er vurderingen en skjønnsmessig vurdering 

av kurvetilpasning, samt kvalitet og spredning på vannføringsmålinger 
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3.4.2 Statistisk analyse 

Det er utført flomfrekvensanalyse for de 3 feltene nevnt over. Hovedresultatet av analysene kan sees 

i tabellen under, og grafer finnes i vedlegg 2. Flomfrekvensanalysene er gjort for årsverdier, da 

flommene kan komme over store deler av året som vist i årspolarplott i vedlegg 2.  

Tabell 3-4: Flomfrekvensanalyse for utvalgte vannmerker. Flomvarighet 1 døgn. 

Navn 
QM qM Q200 Q200/QM q200 

Valgt fordeling Kurvekvalitet 
m3/s l/s/km2 m3/s  l/s/km2 

12.193 Fiskum 11 214 38 3,5 730 GEV Meget bra 

15.21 Jondalselv 36 285 102 2,8 800 GEV Bra 

16.193 Hørte 52 330 130 2,5 830 Gumbel - 

 

Fordeling er valgt etter hvilken kurve som ser ut til å gi best tilpasning til data, med vekt på de store 

flommene. Det er valgt 2-parameterfordelinger for serier med lengde under 50 år. Ved tvil er den 

fordelingen som gir de høyeste flomverdiene valgt.  

De tre vannmerkene gir relativt like avrenningsverdier for 200-årsflom. Dimensjonerende 

flomverdier for feltene ved E134 blir valgt på grunnlag av verdiene for 15.21 Jondalselv da dette feltet 

ligger nærmest og har lengst dataserie. Dette gir en 200-års flomavrenning på 800 l/s/km2. 

Momentanflom 

Observerte forholdstall mellom døgnmiddelflom og momentanflom er i (5) oppgitt for stasjonene 

brukt i flomfrekvensanalysen, og er oppsummert i Tabell 3-5. Valgt verdi for feltene ved E134 er 

basert på feltareal og effektiv sjøprosent for de individuelle feltene og er beregnet ved hjelp av 

formelverket for regionale flomformler for høstflommer (5), da dette gir de mest konservative 

flomverdiene, og sammenlignet opp mot historiske hendelser for nærliggende vannmerker. 

Tabell 3-5: Observerte forholdstall mellom døgnmiddelflom og momentanflom  

Navn Qmom/Qdøgn 

12.193 Fiskum 1,3 

15.21 Jondalselv 1,3 

16.193 Hørte 1,7 
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Tabell 3-6: Momentanflomverdier for feltene ved E134 

Navn 
Areal 

km2 

Eff. Sjø 

% 

Qmom/Qdøgn 

- 

Stikkrenne (2600+2500) 0,17 0,0 2,51 

Øksneelvbrua (6650) 42,0 3,22 1,15 

Løkenbrua (7130) 6,0 1,6 1,72 

Stikkrenne (7510) 4,5 2,9 1,64 

Stikkrenne (12700) 4,2 0,44 1,93 

Elgsjøbrua (13640) 15,5 0,52 1,75 

3.4.3 Tilløpsflom fra FFA 

Med spesifikk middelflom på 285 l/s/km2 og 200-årsflom på 800 l/s/km2, samt frekvensfaktorer som 

vist i Tabell 3-6 er flommene til de ulike feltene ved E134 beregnet. Resultatene av dette er vist i 

Tabell 3-7. 

Tabell 3-7: Beregnede flommer for feltene ved E134 med FFA 

Navn 
QN 

m3/s 

QM 

m3/s 

Q200,døgn 

m3/s 

Qmom/Qdøgn 

- 

Q200,mom 

m3/s 

Stikkrenne (2600+2500) 0,004 0,05 0,136 2,51 0,34 

Øksneelvbrua (6650) 1,03 11,97 33,6 1,15 38,64 

Løkenbrua (7130) 0,14 1,71 4,8 1,72 8,26 

Stikkrenne (7510) 0,1 1,28 3,6 1,64 5,90 

Stikkrenne (12700) 0,05 1,20 3,36 1,93 6,48 

Elgsjøbrua (13640) 0,18 4,42 12,4 1,75 21,70 

 Klimaendringer 

For å ta hensyn til fremtidige klimaendringer og økte flomstørrelser må det legges til et klimatillegg 
på flomverdiene. Som diskutert i kapittel 2.1 ligger feltene til E134 ligger i et område hvor det er 
forventet en økning på rundt 30-40 %, og det er derfor anbefalt å ta høyde for en 30 % økning i 
flomstørrelser for store felt (> 10 km2) og 40 % økning i flomstørrelser for små felt (< 10 km2). 
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 Sammenligning av resultater og valg av dimensjonerende flom 

Tabellen under viser resultater fra NIFS, den rasjonelle metode og FFA.  

Tabell 3-8 Sammenligning av flomberegningsresultater 

Navn 

QN 

m3/s 

Q200,mom 

m3/s 

NIFS NIFS 
Den rasjonelle 

metode 
FFA 

Stikkrenne (2600+2500) 0,03 2,3 7,5 0,3 

Stikkrenne (6000) 0,009 0,9 2,3 - 

Øksneelvbrua (6650) 0,97 34,2 - 38,6 

Løkenbrua (7130) 0,14 7,1 - 8,3 

Stikkrenne (7510) 0,10 5,1 - 5,9 

Stikkrenne (12700) 0,10 6,0 - 6,5 

Elgsjøbrua (13640) 0,36 18,2 - 21,7 

Den rasjonelle metode ble kun benyttet for de to minste feltene, felt 2600+2500 og 6000. Denne 
metoden gav betraktelig høyere kulminasjonsverdier for 200-årsflom sammenlignet med de andre 
metodene. NIFS og FFA gir svært like resultater for de største feltene. NIFS er basert på et generelt 
formelverk som ikke tar hensyn til stedsspesifikke karakteristikker eller erfaringstall for regionen. Det 
kan likevel ses på som en god metode for sammenligning av resultater. Flomfrekvensanalysen er 
basert på vannmerker der feltverdiene stemmer relativt godt overens med de større feltene ved 
E134. I videre arbeider med hydraulisk modellering velges det å benytte resultatene fra 
flomfrekvensanalysen for de 5 største feltene inkl. klimafaktor. For de to minste feltene velges 
verdiene beregnet ved hjelp av den rasjonelle metode. Alle verdiene inkludert klimafaktor og 
usikkerhetsfaktor er oppsummert i Tabell 3-9. 

Tabell 3-9 Resultater fra flomberegninger 

Navn  

Dim. 

Metode 

 

Klima-

påslag 

% 

QN 

m3/s 

QM 

m3/s 

Q200,døgn 

m3/s 

Q200,mom 

m3/s 

Q200,mom+ klima 

+20% usikkherhet 

m3/s 

Stikkrenne (2600+2500) Rasjonell 40 0,03 - - 7,5 12,6 

Stikkrenne (6000) Rasjonell 40 0,009 - - 2,3 3,9 

Øksneelvbrua (6650) FFA 30 0,97 11,97 33,6 38,6 60,2 

Løkenbrua (7130) FFA 40 0,14 1,71 4,8 8,3 13,9 

Stikkrenne (7510) FFA 40 0,10 1,28 3,6 5,9 9,9 

Stikkrenne (12700) FFA 40 0,10 1,20 3,36 6,5 10,9 

Elgsjøbrua (13640) FFA 30 0,36 4,42 12,4 21,7 33,9 

*Momentanverdier  
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4 Hydraulisk modellering 
Det er utført hydraulisk modellering for tre lokasjoner; (i) Øksneelvbrua, (ii), Løkenbrua og (iii) 
Elgsjøbrua. Det er ikke utført sensitivitetsanalyser for vannstanden under de tre bruene da man ser 
at det i alle tilfeller er meget god klaring opp til underkant bru. 

 Øksneelvbrua 

4.1.1 Modellens oppbygning 

Det er laget en 1D hydraulisk modell i beregningsprogrammet HEC-RAS (2), for å beregne vannstand 
og vannhastigheter ved QN, QM og Q200+30% klima. Kartgrunnlag er dannet på bakgrunn av laserscanning 
av terrenget (tetthet 5 punkt pr m2) og er hentet fra hoydedata.no (1). Scanningene av terrenget ble 
utført 10. juni 2015, og man kan se fra nærliggende vannmerker (VM 12.193, VM 15.21 og VM 
16.193) at det denne dagen var lav vannføring. Det antas at det denne dagen også var lav vannføring 
i Øksneelva. Det laserscannede terrenget brukes dermed direkte uten å justere bunnivå i elva. 

Det er mye trær langs elvebreddene til Øksneelva, men terrenget ser ut til å være godt justert for 
dette og har et klart definerte elveløp. Det er i dag ingen konstruksjoner i elveløpet. Elva er simulert 
i 1D, da alt vannet i modellen følger elveløpet og man ikke får oversvømmelse i flere retninger over 
terrenget. En oversikt over modellen er vist i Figur 4-1. Videre er følgende beregningsforutsetninger 
benyttet: 

• Oppstrøms grensebetingelse: helning på elvebunn 0,014  

• Nedstrøms grensebetingelse: helning på elvebunn 0,009 

• Beregningene er kjørt med stasjonær vannføring lik normallvannføring (1,0 m3/s), 
middelflom 12,0 m3/s)  og 200-årsflom med klimapåslag og usikkerhetspåslag (60,2 m3/s) 

• Manningstall: M=20,8 (n=0,048) for hovedløpet til elva og M=16,7 (n=0,06) for elvebredder 
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Figur 4-1 Oversikt over hele det modellerte området i HEC-RAS-modellen.   

Nedstrøms grense 

Øksneelvbrua 

Oppstrøms grense 
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4.1.2 Resultater 

Resultatene fra simuleringen viser at elven holder seg innenfor sitt normalløp forbi Øksneelvbrua, 
samt opp- og nedstrøms denne for den beregnede 200-årsflommen. Vanndybde på den modellerte 
strekningen er vist i Figur 4-2. Vannstanden under den nye brua er beregnet til ca. 342,2 moh. på 
oppstrøms ende og 341,6 moh. på nedstrøms ende av brua for 200-årsflom. 

 

Figur 4-2 Kart over modellområdet som viser vanndybder [m] ved en 200-årsflom ved Øksneelvbrua 

Vannhastighetene på denne strekningen av Øksneelva er relativt høye. Ved Øksneelvbrua er 
vannhastighetene beregnet til å være rundt 3,5-4,0 m/s under flomvannføring. Det kan da være 
relevant med erosjonssikring av brukar dersom disse går ned mot elva. Dagens plassering av 
brusøyler blir ikke berørt av vann ved 200-årsflom, men grunnet høye vannhastigheter anbefales det 
likevel at de mest utsatt brupilarene sikres. Dette er beskrevet i kapittel 5.1. 

Bru 
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Figur 4-3 Kart over modellområdet som viser vannhastigheter [m/s] ved en 200-årsflom 

For normalvannføring (1,0 m3/s) og middelflom (12 m3/s) er vannstanden midt under brua beregnet 
til å være hhv. 341,1 og 341,4 moh. Vannhastighetene ligger på hhv. 0,8 og 2,0 m/s. En 
oppsummering av resultatene er gitt i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1 Oppsummering for Øksneelvbrua. Vannstand og hastighet er hentet fra senterlinje bru 

 QN 

m3/s 

QM 

m3/s 

Q200,mom+ klima 

+20% usikkherhet 

m3/s 

Vannføring [m3/s] 1,0 12,0 60,2 

Vannstand [moh.] 341,1 341,4 342,0 

Hastighet [m/s] 0,8 2,0 3,8 

 

 Løkenbrua 

4.2.1 Modellens oppbygning 

Det er laget i en 2D hydraulisk modell i beregningsprogrammet HEC-RAS (2), for å beregne vannstand 
og vannhastigheter ved QN, QM og Q200+40% klima. Kartgrunnlag dannet på bakgrunn av laserscanning av 
terrenget (tetthet 5 punkt pr m2) er hentet fra hoydedata.no (1). Scanningene av terrenget ble utført 
10. juni 2015, og man kan se fra nærliggende vannmerker (VM 12.193, VM 15.21 og VM 16.193) at 
det denne dagen var lav vannføring. Det antas at det denne dagen også var lav vannføring i 
Jerpetjønnbekken. Det laserscannede terrenget brukes dermed direkte uten å justere bunnivå i elva. 

Det er mye trær langs elvebreddene til Jerpetjønnbekken, men terrenget ser ut til å være justert for 
dette og har et klart definerte elveløp. Det finnes i dag en bru nedstrøms ny E134 som er svært lav 
og dermed har liten lysåpning. Denne skal fjernes når ny E134 er bygs, og erstattes av en ny lokalvei 
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som krysser Jerpetjønnbekken litt lengere oppstrøms. Helning på elvebunnen på plasseringen av 
eksisterende bru er lagt inn som nedre grensebetingelse i den hydrauliske modellen.  

Grunnen til at det ble valgt en 2D-modell for Løkenbrua er at terrenget rundt brua er relativt flatt, og 
oversvømmelse fører til vannstrømning i flere retninger (noe en 1D-modell ikke vil plukke opp). For 
å representere Løkenbrua med dens sideskråninger og fyllinger på vestre side ble det lagt inn en voll 
i modellen som begrenset vannstrømningen der veien er tenkt. En oversikt over 2D-modellen er vist 
i Figur 4-4. Videre er følgende beregningsforutsetninger benyttet: 

2D-modell: 

• Oppstrøms grensebetingelse: helning på elvebunn 0,006 

• Nedstrøms grensebetingelse: helning på elvebunn 0,1 

• Beregningene er kjørt med stasjonær vannføring lik normalvannføring (0,1 m3/s), middelflom 
(1,7 m3/s) og 200-årsflom med klimapåslag og usikkerhetspåslag (13,9 m3/s) 

• Manningstall: M=16,7 (n=0,06) for hele 2D-området 

 

Figur 4-4 Oversikt over hele det modellerte 2D-området i HEC-RAS-modellen 

 

Øksneveibrua 

Løkenbrua 
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4.2.2 Resultater 

Resultatene fra simuleringen viser at bekken renner ut over sitt opprinnelige løp og over terrenget. 
Løkenbrua vil dermed utgjøre en liten innsnevring av bekken under en 200-årsflom. Denne 
innsnevringen gjør at vannstanden oppstrøms brua blir noe høyere enn om den ikke hadde vært der. 
Den nye Øksneveibrua vil også virke noe oppstuvende på 200-årsflommen. Likeledes økes 
vannhastighetene noe igjennom de to bruene. Vanndybde på den modellerte strekningen er vist i 
Figur 4-5. Vannstanden under Løkenbrua er beregnet til ca. 365,8 moh. på både oppstrøms og 
nedstrøms ende av brua for 200-årsflom. Vannstanden under den nye Øksneveibrua er beregnet til 
kote 365,7 moh. 

 

 

Figur 4-5 Kart over modellområdet som viser vanndybder [m] ved en 200-årsflom ved Løkenbrua 

Vannhastighetene på denne strekningen av Jerpetjønnbekken er lave, som vist i Figur 4-6. Dette 
kommer av at terrenget er flatt, og vannet har dermed større areal å fordele seg utover. Ved 
Løkenbrua er vannhastigheten beregnet til å være rundt 0,8 m/s. Det vil da være liten fare for 
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erosjon. Det anbefales likevel at brupilarene sikres, se kapittel 5.2. Vannhastigheten under den nye 
Øksneveibrua er beregnet til 1,6 m/s. 

 

 

Figur 4-6 Kart over modellområdet som viser vannhastigheter [m/s] ved en 200-årsflom 

For normalvannføring (0,1 m3/s) og middelflom (1,7 m3/s) er vannstanden under Løkenbrua 
beregnet til å være hhv. 364,7 og 365,1 moh. Vannhastighetene ligger på hhv. 0,1 og 0,3 m/s. En 
oppsummering av resultatene er gitt i Tabell 4-2. 
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Tabell 4-2 Oppsummering for Løkenbrua. Vannstand og hastighet er hentet fra senterlinje bru 

 QN 

m3/s 

QM 

m3/s 

Q200,mom+ klima +20% usikkerhet 

m3/s 

Vannføring [m3/s] 0,1 1,7 12,9 

Vannstand Løkenbrua [moh.] 364,7 365,1 365,8 

Hastighet Løkenbrua [m/s] 0,1 0,3 0,8 

Vannstand Øksneveibrua [moh.] 364,2 365,0 365,7 

Hastighet Øksneveibrua [m/s] 0,1 0,5 1,6 

 

En foreløpig skisse av Løkenbrua og Øksneveibrua er vist i Figur 4-7.  

 

Figur 4-7 Oversikt som viser Løkenbrua og Øksneveibrua 

 Elgsjøbrua 

4.3.1 Modellens oppbygning 

Det er laget en 1D hydraulisk modell i beregningsprogrammet HEC-RAS (2), for å beregne vannstand 
og vannhastigheter ved QN, QM og Q200+30% klima. Kartgrunnlag dannet på bakgrunn av laserscanning av 
terrenget (tetthet 5 punkt pr m2) er hentet fra hoydedata.no (11). Scanningene av terrenget ble utført 
14. juni og 18. juli 2017, og man kan se fra nærliggende vannmerker (VM 12.193, VM 15.21 og VM 
16.193) at det denne dagen var lav vannføring. Det antas at det denne dagen også var lav vannføring 
i Tovestulåa som renner ned i Elgsjø. Det laserscannede terrenget brukes dermed direkte uten å 
justere bunnivå i elva. 

Det er mye trær langs elvebreddene til Tovestulåa, men terrenget ser ut til å være godt justert for 
dette og har et klart definerte elveløp. Det er i dag flere bruer som krysser elva langs den strekningen 
som er modellert. De to bruene som er nærmest utløpet til Elgsjø er inkludert i modellen. Elva er 
simulert i 1D, da alt vannet i modellen følger elveløpet og man ikke får oversvømmelse i flere 
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retninger. En oversikt over modellen er vist i Figur 4-8. Videre er følgende beregningsforutsetninger 
benyttet: 

• Oppstrøms grensebetingelse: helning på elvebunn 0,014  

• Nedstrøms grensebetingelse: helning på elvebunn 0,001 

• Beregningene er kjørt med stasjonær vannføring lik normalvannføring (0,4 m3/s), middelflom 
(4,4 m3/s)  og 200-årsflom med klimapåslag og usikkerhetspåslag (33,9 m3/s) 

• Manningstall: M=20,8 (n=0,048) for hovedløpet til elva og M=16,7 (n=0,06) for elvebredder 

 

Figur 4-8 Oversikt over hele det modellerte området rundt Elgsjøbrua i HEC-RAS-modellen 

4.3.2 Resultater 

Resultatene fra simuleringen viser at elven holder seg innenfor sitt normalløp forbi Elgsjøbrua, samt 
opp- og nedstrøms denne for den beregnede 200-årsflommen. Det er et noe flatere parti like 
oppstrøms den nye brua, der vannet vil strømme utover og potensielt opp til eksisterende skogsvei 
på østsiden av elven. Vanndybde på den modellerte strekningen er vist i Figur 4-9. Vannstanden 
under den nye brua er beregnet til ca. 267,2 moh. på oppstrøms ende og 266,9 moh. på nedstrøms 
ende av brua for 200-årsflom. 

Elgsjøbrua 

Bru 

Bru 

Oppstrøms grense 

Nedstrøms 
grense - Elgsjø 
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Figur 4-9 Kart over modellområdet som viser vanndybder [m] ved en 200-årsflom ved Elgsjøbrua 

Vannhastighetene på denne strekningen av Tovestulåa er moderate. Ved Elgsjøbrua er 
vannhastighetene beregnet til å være rundt 1,5-2,5 m/s. Det kan da være aktuelt med erosjonssikring 
av brukar dersom disse går ned mot elva. Tre av brusøylene til Elgjøbrua vil stå i vann under en 200-
årsflom. Dette er viktig å ta hensyn til når de detaljprosjekteres. En beskrivelse av erosjonssikring er 
gitt i 5.3. 
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Figur 4-10 Kart over modellområdet som viser vannhastigheter [m/s] ved en 200-årsflom 

For normalvannføring (0,4 m3/s) og middelflom (4,4 m3/s) er vannstanden under brua beregnet til å 
være hhv. 265,9 og 266,2 moh. Vannhastighetene ligger på hhv. 0,3 og 0,7 m/s. En oppsummering 
av resultatene er gitt i Tabell 4-3. 

Tabell 4-3 Oppsummering for Elgsjøbrua. Vannstand og hastighet er hentet fra senterlinje bru 

 QN 

 

QM 

 

Q200,mom+ klima 

+20% usikkherhet 

Vannføring [m3/s] 0,4 4,4 33,9 

Vannstand [moh.] 265,9 266,4 267,3 

Hastighet [m/s] 0,3 0,7 1,5 

 

En foreløpig skisse av Elgsjøbrua er vist i Figur 4-11.  
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Figur 4-11 Skisse av Elgsjøbrua 

5 Erosjonssikring 
Presentert under er et grovt estimat av omfang av nødvendige erosjonssikringer for Øksneelvbrua, 
Løkenbrua og Elgsjøbrua. Stabil steinstørrelse (D50) ble beregnet etter Lagasse og Barkdoll formler 
for erosjonssikring rundt brupilarer og landkar, iht. NVEs Veileder for dimensjonering av 
erosjonssikring av stein (3). Omfanget av sikringene er ikke vurdert i detalj, men kostnadene er 
estimert basert på tidligere erfaringer, AutoCAD tegninger av bruene og den utførte hydrauliske 
modellen. Erosjonssikringene ved bruene må dimensjoneres og detaljeres ytterligere i senere faser 
av prosjektet. 

 Øksneelvbrua 

Ved Øksneelvbrua ligger ingen av bruelementer under vann ved den modellerte 200-årsflommen, 
men det er likevel indentifisert et behov for erosjonssikring av elvebreddene pga. høy 
vannhastighet i elva.  

Det er beregnet erosjonssikring for området rundt de tre pilarene som er nærmest elvebredden 
etter Barkdoll formel. Sikringen må ha en minimum steinstørrelse (D50) på 1000 mm, og området 
som må sikres er cirka 65 m2. Sikringen er antatt lagt ut som plastret stein. 
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Figur 5-1: Erosjonssikring av Øksneelvbrua. 

 Løkenbrua 

Ved Løkenbrua ble minimum steinstørrelse (D50) rundt brupilarer og landkar beregnet til 100 mm 
etter Lagasse formel. Området som må sikres er cirka 230 m2. Sikringen er antatt lagt ut som 
samfengt sprengstein.  

 

Figur 5-2: Erosjonssikring ved Løkenbrua. Sikring av veifylling under brua bør strekkes langs hele utsatt strekningen. 
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 Elgsjøbrua 

Erosjonssikringen rundt pilarene ble beregnet til å ha en nødvendig steinstørrelse på D50 = 300 mm 
etter Lagasse formel. Området som må sikres er cirka 60 m2. Det bør nærmere vurderes om 
området rundt den 4. pilaren krever erosjonssikring. 

 

Figur 5-3: Erosjonssikring rundt brupilarene. 

 Oppsumering erosjonssikring 

Det er forventet behov for erosjonssikring av til sammen 335 m2 ved de tre bruene. Total areal som 
må dekkes med de ulike steinstørrelser er presentert i Tabell 5-1. 

Tabell 5-1: Oppsummering av D50 og dekket areal. 

Steinstørrelse Masse beskrivelse/oppbygning Areal (m2) 

1000 mm 
900 /1150 mm stein med filterlag eller 
geotekstil 65 

300 mm 250 / 350 mm ordnet røysfylling 60 

100 mm 0 / 300 mm samfengt sprengstein 230 

6 Konklusjon 
Ved å bruke to til tre ulike metoder for flomberegninger (metode er avhengig av feltstørrelse), ble 
det valgt å benytte resultatene fra flomfrekvensanalysen for de 5 største feltene og fra den rasjonelle 
metode for de to minste feltene. Dette resulterte i en 200-årsflom inkludert 30% klimapåslag på 60,2 
m3/s og 33,9 m3/s for hhv. Øksneelva ved Øksneelvbrua og Tovestulåa ved Elgsjøbrua. For 
Jerpetjønnbekken ved Løkenbrua ble 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag beregnet til 13,9 m3/s. 
Resultatene fra vannlinjeberegningene utført i en 1D og 2D HEC-RAS modeller viser at vannet for det 
meste vil holde seg i elveløpet for Øksneelva og Tovestulåa, men renne noe utover for 
Jerpetjønnbekken da terrenget her er mye flatere.  

Alle bruer som er simulert bør erosjonssikres i ulik grad. Dette kommer av at vannet enten kommer 
nær brukar/pilarer eller har høy hastighet for de tre bruene. Stabil steinstørrelse varierer mellom 100 
mm og 1000 mm.  
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Vedlegg 1 Oversiktskart over nedbørfelt 
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Vedlegg 2 FFA og årspolarplott for valgte stasjoner 

VM 12.193 Fiskum 
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VM 15.21 Jondalselv 

 

 

(årspolarplott for VM 15.21 og VM 15.20 Jondalselv (ny og gammel målestasjon)) 
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VM 16.193 Hørte 
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Vedlegg 3 IVF-kurve brukt for den rasjonelle metode 
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