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Sweco skal sammen med Letnes på oppdrag fra Statens vegvesen regulere oppgradering av E6 mellom Fjerdingen 
og Grøndalselv. I forbindelse med prosjektering av ny Grøndalselv bru har Sweco utført vannlinjeberegninger for 
Grøndalselv og flomvurdering for Austbekken. Kulminasjonsverdier for 200-årsflom (Q200) er benyttet som 
dimensjonerende flom. Den beregnede flomverdien inkluderer 20 % klimapåslag etter NVE (2016a) sine anbefalinger 
og 10 % sikkerhetspåslag basert på SVV (2018) sikkerhetsklasse V2 for ÅDT. Det er tatt hensyn til minst 0,5 m klaring 
mot overbygningen for bruer (SVV, 2015).  

Ny Grøndalselv bru har 65 m lysåpning (2 x 32,5 m med pilar midt i elva). Nøkkeltall fra vannlinjeberegning er vist i 
tabellen under.  

Parameter Verdi 
Q200 (m3/s) 285 
Q200 + 10 % + 20 % (m3/s) 376 
Vannstand ved Q200 + 20 % + 10 % (moh.) 113,5 
Nødvendig fri høyde over vassdrag (SVV, 2015) (m) 0,5 
Nødvendig laveste nivå underkant bru (moh.) 114,0 
Prosjektert høyde på underkant bru (moh.) 118,9 
Ekstra klaring (m) 4,9 

 
Vannstanden går ikke ut av elveløpet hverken ved eksisterende eller ny Grøndalselv bru. Dette bekrefter at bru er trygg 
mot 200-årsflom, og at eksisterende bru kan bli stående uten å skape flomproblemer i området. Eksisterende bru kan 
også rives om ønskelig. 
 
Det er høye vannhastigheter ved bru under 200-årsflom. Elveleiet består av fin sand og grus. Den eksisterende 
elvebredden er allerede utsatt for erosjon, og ny bru må sikres mot erosjon. 
 
Ny Austbekken bru skal bygges noe oppstrøms eksiterende E6, som blir stående med eksisterende kulvert som 
lokalvei. Sweco (2020) har tidligere beregnet flomvannstand for denne kulverten, og resultatene viser at den nye brua 
vil ha god klaring over flomvannstanden. Brua må også erosjonssikres. 
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1 Bakgrunn 
Sweco skal sammen med Letnes på oppdrag fra Statens vegvesen regulere oppgradering av E6 
mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Sweco Norge AS har utført vannlinjeberegninger ved ny 
Grøndalselv bru og vurdert om foreslått bruløsning tilfredsstiller krav til sikkerhet mot flom. Figur 1-1 
viser området med ny og eksisterende Grøndalselv bru.  

 

Figur 1-1: Oversiktskart over området 
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Et stykke enger sør på strekningen krysser E6 Austbekken. Her skal eksisterende E6 bestå som 
lokalvei, mens ny E6 blir lagt noe oppstrøms. Sweco har vurdert nødvendig høyde på ny bru over 
Austbekken gitt at eksiterende vei og kulvert på eksisterende E6 blir stående uten endringer. Figur 
1-2 syner plassering av ny Austbekken bru. 

 

Figur 1-2: Skisse plassering ny Austbekken bru 

 

2 Flomberegning Grøndalselv 
NVE har tidligere utført flomberegning for Grøndalselv (NVE, 2016b), og har bekreftet per e-post i 
2020 at denne flomberegningen fortsatt er gyldig. Denne flomberegningen blir derfor lagt til grunn. 
Sweco har kontrollert klimapåslag og sikkerhetspåslag for veisikkerhetsklasse. 

2.1 Klimapåslag 
Det forventes en økninger på 20 % for flommer fra store nedbørfelt i Nord-Trøndelag (NVE, 2016a).  
Det er det klimapåslaget er benyttet i flomberegninger for Grøndalselvbrua.  
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2.2 Sikkerhetspåslag for veikarakteristikk  
Tabell 2-1 viser hvilken sikkerhetsfaktor som skal legges på flomverdi basert på ÅDT (SVV, 2018). 

Tabell 2-1: Sikkerhetsklasser for veier (SVV, 2018). 

Sikkerhetsklasse ÅDT Sikkerhetsfaktor 

V1 0-500 1,0 

V2 500-4000 1,1 

V3 >4000 1,2 
 

Statens vegvesen ved Arild Gjerde har per e-post 10. juni 2021 oppgitt en prognose for ÅDT i 2042 
på 2500. Sikkerhetsklasse V2 og sikkerhetsfaktor 1,1 velges derfor. 

2.3 Oppsummering 
Tabell 2-2 viser hydrologiske beregninger for 200-årsflom med klimapåslag og sikkerhetspåslag ved 
ny Grøndalselv bru. NVE (2016b) har beregnet 285 m3/s som kulminasjonsvannføring for 200-
årsflom, og det betyr at 200-årsflom med klimapåslag og sikkerhetspåslag blir 376 m3/s.  

Tabell 2-2: Flomverdier Grøndalselv  

Parameter Grøndalselv bru 

Q200 (m3/s) 285 

Q200 + 20 % + 10 % (m3/s) 376 

 

3 Vannlinjeberegning Grøndalselv 
3.1 Metodikk 

I denne beregningen er HEC-RAS 5.0.7 benyttet (U.S Army Corps of Engineers, 2016).  

Inngangsdata til HEC-RAS er terrengmodell med brupilar, ruhet (Manningskoeffisient) og 
grensebetingelser. Full momentum er benyttet. 

3.2 Grensebetingelser 
Vannføring er brukt som øvre grensebetingelse i modellen. Det er antatt normalstrømning i elveløpet 
som nedstrøms grensebetingelse. 

3.3 Terrengmodell 
Terrengmodellen er basert på laserdata (høydemåling prosjekt/datasett: NDH Grong 2pkt (2016), 
oppløsing 0,5 m2, www.hoydedata.no) i koordinatsystem EUREF89 UTM 32.  

Ved laserskanning er det vannflaten som måles, ikke elvebunnen, slik at dataene må tilpasses til å 
beskrive bunnen på best mulig måte. Terrengmodellen basert på laserdataene er kontrollert mot 
høyder fra innmålinger ved Grøndalselv bru, og etter sammenligning av innmålinger av elvebunn og 
terreng fra laserdataene er det vurdert at eksisterende terreng fra laserdataene gir tilstrekkelig 
nøyaktighet for vannlinjeberegningene. Alle høyder er angitt i NN2000. 
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3.4 Geometri ny bru  
Det er planlagt at ny bru over Grøndalselv blir ca. 65 m (lysåpning 2 x 32,5 m) med en pilar på ca. 1 m 
ca. midt i elveløpet. Ny bru har ca. 7,4 m klaring ned til terreng på sørsiden der fyllingsfoten ligger i 
dag. Det meste av utfylling gjøres på sørsiden. Tabell 3-1 oppsummerer nøkkeltall for ny bru over 
Grøndalselv.  

Tabell 3-1 Data for ny bru over Grøndalselv. 

Bru  

Lysåpning (m) 65 (2 x 32,5) 
Laveste høyde på veg før bru (moh.) 119 
Laveste høyde på underkant bru (moh.) 118,9 
Bunn elv, oppstrøms bru (moh.) 111,5 

 

3.5 Kalibrering av hydraulisk modell 

3.5.1 Innmåling av kalibreringsdata 
Kalibreringsdata til den hydrauliske modellen ble innmålt 2. juni 2021 av Eirik Vee Natvik og Nadeem 
Ahmad. 

Vannlinje ble målt inn med RTK-GPS (se innmålingspunkter i Figur 1-1), og vannføring ble målt med 
Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Vannføring ble målt ved bru ca. 200 m oppstrøms 
eksisterende Grøndalselv bru. 

Figur 3-1: Innmålinger av vannføring ved Grøndalselv bru 2 juni 2021 kl. 11:00 

Vannføring ble målt 8 ganger med gjennomsnittsverdi 11,6 m3/s. 
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3.5.2 Kalibrering av modell 
HECRAS-2D modell er satt opp ved en strekning 450 m oppstrøms og nedstrøms av ny Grøndalselv 
bru. Flere iterasjoner med ulike gridstørrelser og tidsskritt ble kjørt for å oppnå stabile resultater. 
Modellen er kalibrert ved å endre ruheten slik at det blir tilstrekkelig samsvar mellom beregnete 
vannstand og innmålt vannstand ved vannføring 11,6 m3/s. 

Tabell 3-2 og Figur 3-2 viser innmålte og beregnede vannstander. Resultatene viser at det med 
Mannings n lik 0,03 gir god overensstemmelse mellom innmålinger og beregninger. Dette ruhetstallet 
samsvarer godt med forventede verdier for ruhet i elveløp. 

Tabell 3-2: Sammenligning av målte og beregnede vannstander ved vannføring Q = 11,6 m3/s. Alle høyder er i 
NN2000.  

Målepunkt 0 50 100 150 200 238 263 319 381 418 433 

Målt vannstand (moh)  112,95 112,9 112,7 112,35 112,26 112,24 112,17 112,06 111,85 111,72 111,57 

Beregnet vannstand (moh) 112,97 112,86 112,64 112,37 112,25 112,2 112,1 112,01 111,84 111,7 111,56 

 

 

Figur 3-2: Sammenligning av beregnet og observert vannstand ved oppstrøms og nedstrøms ny Grøndalselv 
bru ved vannføring Q= 11,6 m3/s. 

Figur 3-3 viser sammenligning av vannhastigheter innmålt oppstrøms ny Grøndalselv bru (tverrprofil 
nær MS-0 i Figur 1-1). Maksimal vannhastighet innmålt ved vannføring Q = 11,6 m3/s er 1,4-1,5 m/s. 
De beregnet verdiene er også nesten samme og viser et godt samsvar. 

Figur 3-4 viser sammenligning mellom observert og beregnet vannlinje. Resultater av vannlinje viser 
en god overensstemmelse mellom observasjonene og beregningene vannlinje.  

Avslutningsvis er nøyaktighet av beregnet vannstand og vannlinje i godt samsvar med observasjon. 
Dette bekrefter at kalibrert HECRAS-2D-modell med Manningstall n = 0,03 gir gode resultater og kan 
brukes til vannlinjeberegning for 200-årsflom. 
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Figur 3-3: Sammenligning av innmålt og beregnet vannhastigheter ved tverrprofil nært målepunkt MS-0. 

 

Figur 3-4: Flomsonekart for vannføring Q = 11,6 m3/s. 
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3.6 Ruhet  
Det er benyttet Manningskoeffisient (n-verdi) for ruheten i modellen. Ruhet verdi er kalibrert som 
beskrevet ovenfor. Ruheten i hovedelv er satt til 0,03. 

3.7 Resultater 
Figur 3-5 viser vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % for tre ulike alternativ: 

Alt 1: Uten ny Grøndalselv bru. 

Alt 2: Med en ny Grøndalselv bru. 

Alt 3: Med ny Grøndalselv bru og utfylling av område mellom ny og eksisterende bru på sørsida av 
elva (Vedlegg 2). 

Alternativ 3 er mest representativ for hva som skal bygges. Det vurderes også om eksiterende bru 
skal rives, men denne situasjonen er ikke modellert. I så fall vil brufyllingene på begge sider likevel 
bli stående. 

Resultatene viser at vannstanden ikke overstiger elveløpet for alternativ 1. Beregnet vannstand ved 
ny Grøndalselv bru er 113,4 moh. Vannstand ved eksisterende bru er 114,8 moh. For alternativ 2 er 
det ikke noen innvirkning på flomvannstand ved eksisterende bru på grunn av den nye Grøndalselv 
bru nedstrøms. Imidlertid er det en økning i vannstanden på 0,3 m ved ny Grøndalselv bru. 
Vannstand ved eksisterende bru er fortsatt 114,8 moh og vannstand ved ny Grøndalselv bru er 113,7 
moh.  

For alternativ 3 er vannstand nesten lik som alternativ 2. Vannstand ved eksisterende bru er 114,8 
moh og vannstand ved ny Grøndalselv bru er 113,5 moh. 

SVV (2015) setter krav til fri høyde over vassdrag slik at det er minst 0,5 m klaring mot overbygningen 
ved beregnet vannstand for 200-års flom. Det betyr at underkant ny Grøndalselv bru må ligge på 
minst 113,5 moh. + 0,5 m = 114,0 moh.  

Laveste høyde på prosjektert underkant bru er 118,9 moh. Den ekstra klaringen opp til topp 
underkant bru etter sikkhetsmargin blir 4,9 m. Dette bekrefter at ny Grøndalselv bru ikke berørt av 
200-årsflom med klimapåslag og sikkerhetspåslag. Tabell 3-3 gir en oversikt over vannstand for Q200 
+ 20 % + 10 % flom for alle situasjoner.  
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Figur 3-5: Tverrprofil ved brusted, terreng/brufundament og vannstander for Q200 + 20 % + 10 %. Den variable 
vannlinjen skyldes høye vannhastigheter og turbulent strømning under ny Grøndalselv bru, og for alt 1 og 2 
turbulens i område som blir utfylt i alt 3. 

Tabell 3-3: Maksimal vannstand ved Q200 + 20 % + 10 %. Alle høyder er i NN2000.  

 
Alt 1: Uten ny Grøndalselv 

bru ved nedstrøms av 
eksisterende bru 

Alt 2: Med en ny 
Grøndalselv bru ved 

nedstrøms av eksisterende 
bru 

Alt 3: Med en ny Grøndalselv 
bru ved nedstrøms av 

eksisterende bru + fylling ved 
foten, elvekant 

 
Eksisterende 

bru 

Hvor ny 
Grøndalselv 
er planlagt 

Eksisterende 
bru 

Ved ny 
Grøndalselv 

bru 

Eksisterende 
bru 

Ved ny 
Grøndalselv 

bru 

Topp terreng, laveste høyde 
på veg (moh.) 

119,3 - 119,3 119 119,3 119 

Beregnet vannstand (moh.) 114,8 113,4 114,8 113,7 114,8 113,5 

Fri høyde over vassdrag (SVV, 
2015) (m) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Nødvendig laveste underkant 
bru (moh.) 

115,3 113,9 115,3 114,2 115,3 114,0 

Laveste høyde på underkant 
bru 

- - - 118,9 - 118,9 

Klaring (m)    4,7  4,9 
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Basert på disse resultatene er klaringen så god at riving av eksiterende bru ikke vil være et 
problem for vannstand ved ny bru, da dette i verste fall vil bare vil medføre marginal endring i 
vannstand. 

Tabell 3-4 viser maksimal beregnet vannhastighet og vanndybde ved Grøndalselv bru for de tre 
flomsituasjonene. Det er ingen vesentlige forskjeller i vannhastigheter mellom de tre alternativene. 

Tabell 3-4: Maksimal vannhastighet ved ny Grøndalselv bru 

Flomsituasjon Vanndybde (m) Vannhastighet (m/s) 

Q200 + 20 % + 10 % = 376 m3/s 2,0 6,8 

 

3.7.1 Flomsonekart og vannhastighetskart 
Figur 3-6 viser oversvømt område og vannhastigheter kart for de flomsituasjon Q200 + 20 % + 10 % 
ved ny Grøndalselv bru for alternativ 3. Ny Grøndalselv medfører ikke særlig endring i oversvømt 
terreng. 

Figur 3-7 viser vannhastigheter ved ny Grøndalselv bru. Maksimale vannhastigheter ved brua er på 
ca. 6,8 m/s. Områdene nær brua består av sand og grus (NGU atlas, 2021). Dette er materialer 
som er utsatt for erosjon, og erosjon er forventet under høye vannhastigheter. Vedlegg 1 viser bilde 
tatt under befaring med synlige erosjonsskader langs elvebredd. 
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Figur 3-6: Flomsonekart for Q200 + 20 % + 10 % (Alt 3). 
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Figur 3-7: Vannhastighetskart for Q200 + 20 % + 10 % (Alt 3). 
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3.8 Sammenligning av resultater med tidligere vurderinger 
NVE (2016b) har tidligere gjort en overslagsmessig vurdering på nødvendig tverrsnitt for ny 
Grøndalselv bru. Dette ble gjort som en enkel vurdering med Mannings formel, og gav vesentlig 
større nødvendige dimensjoner enn beregnet i denne rapporten. 

NVE har benyttet en hastighet på 1 m/s i sine vurderinger, mens modellen viser at hastighetene vil 
bli langt større enn dette. Kalibreringsinnmålingen viste at hastighetene i elva er opp mot 1,5 m/s 
allerede ved 11,6 m3/s, så at disse vil bli langt høyere enn dette i flomsituasjon er sannsynlig. Dette 
gjør også at vannstanden ikke blir like høy som NVE har skissert. 

Modellen som er benyttet i dette arbeidet er kalibrert, og resultatene virker rimelige. Det vurderes 
derfor at disse resultatene trygt kan brukes selv om avviket fra tidligere vurdering er stort. 

 

4 Flomvurdering Austbekken 
Både NVE (2016c) og Sweco (2020) har tidligere gjort hydrauliske beregninger og vurderinger i 
Austbekken. I disse arbeidene har fokus vært hvilke dimensjoner som er nødvendig på ny bru eller 
kulvert dersom dagens veilinje beholdes. Ettersom det nå er bestemt at ny E6 legges noe 
oppstrøms dagens E6, og dagens E6 beholdes som den er som lokalvei, er disse forutsetningene 
endret. 

Sweco (2020) har gjort en hydraulisk beregning med HY-8 av flomvannstand i Austbekken med 
dagens kulvert. Figur 4-1 viser utklipp fra dette notatet. 

 

Figur 4-1: Flomvannstand i Austbekken med dagens kulvert (Sweco, 2020). 
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Figuren viser at flomvannstanden oppstrøms kulverten er beregnet til 105,3 moh. Austbekken er 
nesten helt flat oppstrøms eksisterende kulvert, og vannivået som er beregnet ved kulverten kan 
derfor antas å være det samme også i området ved ny bru. Vannstanden vil i dette området opptre 
som et vannspeil som følge av oppstuving og overtopping av eksisterende kulvert. Med 
sikkerhetsmargin på 0,5 m må underkant ny bru over Austbekken derfor ikke være lavere enn 
105,8 moh. Dersom heller ingen av deler av brukonstruksjonen skal stå i flomutsatt område, 
vurderes forutsetninger og sikkerhet mot flom som ivaretatt. 

Ny Austbekken bru skal ikke bygges i flomutsatt område, og underkant bru skal ligge på 107,7 
moh. Brua har svært god klaring mot beregnet flomvannstand, og blir derfor vurdert som 
flomsikker. Eksisterende kulvert kan derfor bli stående uten å skape problemer for ny E6, selv om 
denne blir overtoppet i flomsituasjon. 

Brua må også erosjonssikres. 

 

5 Konklusjon 
Ny Grøndalselv bru har god klaring over Grøndalselv for 200-årsflom. Eksisterende bru kan både bli 
stående og rives og medfører uansett ikke flomproblemer i området. 

Ny Austbekken bru har god klaring over Austbekken for 200-årsflom. Eksiterende kulvert under 
dagens E6 kan bli stående som lokalvei uten å skape problemer for ny E6. 
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1 Områder utsatt for erosjon 
Vedlegg 2 Utfylling mellom eksisterende og ny Grøndalselv bru (Alt 3) 
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Vedlegg 2 Utfylling mellom eksisterende og ny 
Grøndalselv bru (Alt 3) 
 

 


