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1. Innledning
På oppdrag av Statens vegvesen har Sweco gjennomført hydrologiske og hydrauliske
vurderinger i forbindelse med reguleringsplan for riksvei 3 Evenstad- Imsroa S. Vannlinjer ved
vassdragskryssinger: Perstu Messelt, Ellingsbekken og Rogna, ble beregnet med programvaren
HEC-RAS (USACE, 2016). Flomvannstander av Glomma ble vurdert i forhold til veghøyder.
Oppstuvingseffekter som følge av utbyggingen og behov for erosjonssikring langs Glomma ble
vurdert ut ifra flomvannstander fra flomsonekart (Evenstad – Imsroa).

2. Rogna og Ellingsbekken (Evenstad-Imsroa S)
Metode og forutsetninger
Terreng er basert på laserdata fra 15. mai 2016 (dagens situasjon, opptil 3 pkt. per m 2, raster
med 0,25 m). Bunngeometri av Rogna og Ellingsbekken er ikke tilgjengelig. Derfor ble
elvebunnen i terrengmodellen lik vannoverflaten fra laserdata (konservativt valg). Dette valget er
vurdert som greit for en første vurdering, siden vanndybden i elvene sannsynligvis var relativt
lav under laser oppmålingen. I tillegg er elva kjent for sedimenttransport under flom, slik at det
ville være urimelig å estimere et større tverrsnitt ved å senke bunnen i terrengmodellen.
Dimensjonerende vannføring i Rogna og Ellingsbekken er flom med 200-års gjentaksintervall
(SVV, 2014). Flomverdiene ble beregnet ved bruk av formelverket for flomberegning i små
uregulerte nedbørfelt (NVE, 2015) og rasjonelle metode (SVV, 2014). Beregningen er
dokumentert i et separat dokument (ref. notat). 200-årsflom i Rogna og Ellingsbekken, inklusive
50 % klimapåslag, ble beregnet til henholdsvis 56 m3/s og 19 m3/s. Modellen er kjørt med
vannføring i Glomma som tilsvarer omtrent breddfull elv (vannstand ca. 250,9 moh ved samløp
med Rogna/Ellingsbekken). I flomsonekartet er normalvannstanden i Glomma oppgitt med
249,7 moh, og 200-årsflomvannstand med 255,0 moh (NVE, 2002; justert til NN2000 med
+0,2 m). Øvrige antakelser i modellen er gitt i Tabell 1. Effekter av samtidig flom i Glomma på
sidevassdrag (oppstuving, reduksjon av avledningskapasitet) er ikke vurdert i denne modellen.
Planlagte bruer er ikke modellert, bare planlagte lysåpninger, dvs. eventuell påvirkning av
vannstander gjennom hydrauliske effekter og oppstuving som følge av pilarer, landkar, o.l. er
ikke tatt hensyn til i modellberegningene. Data til kalibrering var ikke tilgjengelig. Men
modellparameterne ble valgt konservativt etter sensitivitetsanalyse for de viktigste parameterne
(cellestørrelse, tidsintervall, ruhet, grensebetingelser).
Tabell 1: Parametere i hydraulisk modell av Rogna og Ellingsbekken.

Parameter

Verdi

Mannings ruhetstall

17 m1/3/s

Oppstrøms
grensebetingelser

Rogna 56 m3/s, Ellingsbekken 19 m3/s
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Nedstrøms
grensebetingelse

Normalstrømning i Glomma, helning
0,001

Gjennomsnittlig grid
cellestørrelse

10 m x 10 m; delvis ned til 2 m x 2 m

Tidsintervall

0,3 s

Resultat vannlinjeberegninger dagens terreng uten bruer
Modellberegningen viser at vann fra Rogna og Ellingsbekken fyller en god del av flomsletten på
vestlig side av Glomma pga. oppstuving ved det trange utløpet i Glomma (Figur 1). Beregnet
vannstand er på rundt 252,4 moh i hele flomsletten. Utenfor elveløpene av Rogna og
Ellingsbekken er det sakte flytende eller stående vann i flomsletten (< 0,1 m/s). Rogna går stort
sett ikke over sine bredder ned til stedet der de nye bruene skal bygges. Ellingsbekken går over
venstre bredd langs hele strekningen, og også over høyre bredd nedstrøms eksisterende Rv 3.
Ved eksisterende Ellingsbekken bru viser modellen en vannføring på ca. 13 m 3/s. Det betyr at
ca. 6 m3/s renner over Rv 3 mot flomsletten nord for elveløpet.
Vannstand ved eksisterende Rogna bru og Ellingsbekken bru er beregnet til henholdsvis
262,5 moh og 255,3 moh.
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Eksist. Rv 3

Nye bruer

Ellingsbekken

Eksist. Ellingsbekken bru

Rogna
Eksist.
Rogna bru

Figur 1: Vannspeil (moh, NN2000, svarte linjer = 1 m isolinjer) under 200-årsflom i Rogna og
Ellingsbekken, og omtrent breddfull vannstand i Glomma; dagens terreng; violette linjer = profiler.

Sammenligning av vannstand ved forskjellige alternativer for bruer over
Rogna og Ellingsbekken
Ny veggeometri ble lagt inn i terrengmodellen (Figur 2). Vannlinjer ble beregnet for to
alternativer, ved å variere bredde på lysåpningen av ny Ellingsbekken bru. Tverrsnittsbredde
ved ny Rogna bru er 25 m i begge alternativer. Tverrsnittsbredde ved ny Ellingsbekken bru er
15 m i alternativ 1, og 20 m i alternativ 2 (Tabell 2).
Modellresultatene viser at bygging av ny Rv 3 ikke påvirker vannstanden ved eksisterende
Rogna og Ellingsbekken bru.
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Ny Rv 3

Ny Ellingsbekken bru
Ellingsbekken

Ny Rogna bru

Rogna

Figur 2: Vannspeil (moh, NN2000, svarte linjer = 1 m isolinjer) under 200-årsflom i Rogna og
Ellingsbekken, og omtrent breddfull vannstand i Glomma; ny veggeometri, lysåpning bruer alternativ 1;
fiolette linjer = profiler.

Sammenlignet med dagens situasjon (Tabell 3) fører den nye vegtraseen til noe høyere
vannstand langs Rogna og Ellingsbekken på oppstrøms side av vegen (ca. 0,1 m i alternativ 1,
og 0,05 m i alternativ 2), og noe lavere vannstand på nedstrøms side av vegen (ca. 0,05 m i
alternativ 1 og 2).
Sammenlignet alternativ 1 og 2, gir større tverrsnittsbredde ved ny Ellingsbekken bru (20 m i
alternativ 2 vs. 15 m i alternativ 1) ubetydelig lavere vannstand ved brua. Beregnede
vannstander ved bruene er vist i Tabell 3, sammen for alternativ 1 og 2 pga. ubetydelige
forskjeller i resultatene.
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Delen av flomsletten sør for ny Rogna bru, som er kuttet av den nye vegtraseen og ligger
mellom ny og gammel Rv 3, fylles sakte med vann som renner over flomvollen ved Rogna.
Modellen viser ikke reell vannstand i dette området, fordi tidsperioden dette skjer over er lengre
enn valgt beregningstid i modellen (8 timer).
Tabell 2: Forutsatt tverrsnittsbredde ved nye bruer over Rogna og Ellingsbekken i to alternative
modellberegninger.

Alternativ 1

Bredde lysåpning

Alternativ 2

Rogna

Ellingsbekken

Rogna

Ellingsbekken

25 m

15 m

25 m

20 m

Tabell 3: Beregnet vannstand ved nye bruer over Rogna og Ellingsbekken ved 200-årsflom i elvene og
vannstand i Glomma 250,9 moh. Høyder er basert på laserdata (NN2000).

Alternativ 1 og 2
Rogna

Ellingsbekken

Elvebunn ved bru

251,2 moh

250,4 moh

Vannstand ved bru

253 moh

252,4 moh

Maks vannhastighet
ved brua

1,9 m/s

0,9 m/s

Konklusjon UK bru

minst 253,5
moh

minst 252,9 moh

2,3 m

2,5 m

(0,5 m klaring)
Fri høyde (elvebunnUK bru)

Anbefalinger og tiltak
Ut ifra vannstandsberegningene ved 200-årsflom i Rogna og Ellingsbekken skal underkant bru
for ny Rogna bru og Ellingsbekken bru ligge på minst 253,5 moh og 252,9 moh. Høydene
inkluderer 0,5 m klaring mellom vannspeil og underkant bru. Vannstand ved nye brusteder er
ikke påvirket av ny veg, men vann blir stående mot fylling med opptil ca. 2 m vanndybde.
Bredde på lysåpning for ny Rogna og Ellingsbekken bru er tilstrekkelig med henholdsvis 25 m
og 15 m.
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Ved erstatning av eksisterende bruer skal underkant for brua over Rogna ligge på minst
263 moh, og på minst 256,1 moh for brua over Ellingsbekken. Høydene inkluderer 0,5 m klaring
mellom vannspeil og underkant bru. Verdien for Ellingsbekken bru inkluderer i tillegg en margin
på 0,3 m for å ta høyde for at ca. en tredjedel av vannet renner utenfor elveløpet over
eksisterende Rv 3 i modellen.
Delen av flomsletten sør for ny Rogna bru, mellom ny og gammel Rv 3, fylles med vann som
renner ned fra Rogna. For å sikre at vannstanden ikke blir for høy i dette området, og for å
hindre at det oppstår vanntrykk under flom i Glomma, anbefales det å etablere en konstruksjon
som kobler dette området til flomsletten på øst siden av vegen (kulvert eller rør). Koblingen vil
også bidra til å opprettholde fordrøyningsvolumet av flomsletten.

3. Perstu Messelt (Evenstad-Imsroa S)
Metode og forutsetninger
Terrenget er basert på laserdata (raster med 0,2 m; NN2000). Det ble antatt at laserdata
representerer bekkebunnen tilstrekkelig (mest sannsynlig lite vann under laseroppmåling).
Modellen er kjørt med 200-årsflom, inklusive 50 % klimapåslag, i bekken (10 m3/s). Effekter av
samtidig flom i Glomma (oppstuving, reduksjon av avledningskapasitet) er ikke vurdert i denne
modellen. Data til kalibrering av modellen var ikke tilgjengelig. Øvrige antakelser er vist i Tabell
4.
For å vurdere muligheten for rør eller kulvert istedenfor bru, og hvilken løsning som fungerer
med nytt nivå av veglinjen, ble forskjellige løsninger for bekkekryssingen modellert (se Tabell 5).
Fire løsninger ble testet for tilstrekkelig kapasitet til å avlede 200-årsflommen. Det ble tatt
utgangspunkt i to forskjellige høyder av ny Rv 3, siden det med tanke på vegutformingen er
ønsket å senke veglinjen: Eksisterende vegnivå 258,4 moh, og senket veg til 257,3 moh.
Underkant utløp ble lagt på minimum 254,7 moh, og slik at kulvert/rør får minimum helning på
20 promille.
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Tabell 4: Parametere i hydraulisk modell av bekken ved Perstu Messelt.

Parameter

Verdi

Mannings ruhetstall

17 m1/3/s

Oppstrøms
grensebetingelse

Bekk 10 m3/s

Nedstrøms
grensebetingelse

Normalstrømning i Glomma,
helning 0,001

Gjennomsnittlig grid
cellestørrelse

3 m x 3 m; delvis 1,5 m x 1,5 m

Tidsintervall

0,5 s

Resultat vannlinjeberegning forskjellige løsninger
Alternativ 1 til 3 forutsetter dagens vegnivå, mens vegen er senket med over en meter i
alternativ 4. Ved senket veg er det mindre plass i vertikal retning, selv ved tilpasning av
terrenget oppstrøms innløpet (se Figur 3). Derfor trenges det tre rør for å få tilstrekkelig
kapasitet (Alt. 4). Ved Alt. 1, 2 og 4 går rør/kulvert full, dvs. det er ikke reservekapasitet. I Alt. 1
og Alt. 4 er marginen mellom beregnet vannstand og vegnivå 0,5 m, i Alt. 2 1 m. I Alt. 3 har brua
en klaring mellom beregnet vannstand og underkant bru på 1,2 m.
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Tabell 5: Forutsetninger og resultater av løsninger for bekkekryssing ved Perstu Messelt.

Parameter

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Rør

Kulvert

Bru

3 rør

Forutsatt vegnivå

Dagens
258,4 moh

Dagens
258,4 moh

Dagens
258,4 moh

Senket
257,3 moh

Diameter/ bredde x
høyde

2,4 m

3mx2m

5 m x 2,3 m

3 stk. 1,2 m

Underkant innløp

Dagens
255,6 moh

Dagens
255,6 moh

Senket
255,1 moh

Senket
255,1 moh

Underkant utløp

255,2 moh

255,2 moh

254,7 moh

254,7 moh

Lengde

Ca. 20 m

Ca. 20 m

Ca. 12 m

Ca. 20 m

Innløpstap
koeffisient

0,5

0,5

-

0,5

Mannings ruhetstall

80 m1/3/s

20 / 80 m1/3/s

17 m1/3/s

80 m1/3/s

Beregnet vannstand
oppstrøms

257,9 moh

257,4 moh

256,2 moh

256,8 moh

Beregnet vannstand
nedstrøms

254,5 moh

254,5 moh

254,3 moh

254,5 moh

Margin vannstandvegnivå / -UK bru

0,5 m

1,0 m

1,2 m

0,5 m
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Figur 3: Lengdeprofil av bekken ved kryssing av Rv 3 ved Perstu Messelt. Stiplete linjer viser bunnen av
kulvert/rør ved dagens terreng (fiolett, Alt. 1 og 2) og ved senket veglinje (grønt, Alt. 4).

Anbefalinger og tiltak
Vassdragsteknisk mest gunstig ved bekkekryssingen Perstu Messelt er å bygge en bru med
lysåpning 5 m og 2,3 m fri høyde (Alt. 3). Denne løsningen forutsetter dagens vegnivå og
tilrettelegging av terrenget oppstrøms innløpet, dvs. utvidelse av innløpsområdet til ca. 5 m
bredde og senkning av innløpet til 255 moh.
Hvis det er nødvendig å senke vegen under dagens nivå, anbefales det å bygge tre parallelle
rør med senket innløpsområde og tilpasset terreng oppstrøms innløpet (Alt. 4, Figur 3). Rør
medfører fare for tilstopping. Bratt helning skal bidra til høy vannhastighet og transport av
sediment gjennom rør. Et annet tiltak for å redusere faren for tilstopping er å legge et rør lavere
enn de andre to, slik at sediment legger seg ved det laveste røret, mens de andre to har fortsatt
fritt tverrsnitt. Hydraulisk gunstig utforming av innløpet er viktig for å få høyest mulig
avledningskapasitet (riving av gamle brukar, vingemur, avrundete kanter o.l.).
Uansett løsning bør utløpet sikres mot erosjon ved hjelp av plastring eller energidreperbasseng
på grunn av høy vannhastighet. Ved bruløsning (Alt.3) bør bunnen og kantene av bekkeløpet
under brua sikres med plastring.
For andre, grunnleggende vurderinger henvises det til notatet «Erosjonssikring ved
vassdragskryssinger Rv 3 Fjell-Opphus N (Sweco, 2017b).
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4. Glomma
Flomvannføring
NVE gjennomførte en flomberegning i forbindelse med flomsonekartlegging (NVE, 2000).
Rapporten gir flomverdier i Glomma nedstrøms samløpet med Imsa som gjengitt i Tabell 6.
Tabell 6: Flomverdier i Glomma nedstrøms Imsa (NVE, 2000).

Glomma nedstr. Imsa (m³/s)

QM

Q10

Q20

Q50

Q100

Q200

Q500

1003

1425

1615

1866

2057

2257

2518

200-årsflom vannlinje basert på flomsonekart (Evenstad-Imsroa S)
NVE har utført flomsonekartlegging på strekningen Rv 3 Evenstad-Imsroa S (NVE, 2002). Det
ble benyttet 200-års flomsonekart for å vurdere flomfaren langs vegen og oppgi nødvendige
høyder for å unngå oversvømmelse av ny Rv 3 (flomsone kartblad, se Bilag 1).
NVE (2016) anbefaler uforandret 200-årsflom for nedbørfelt som Glomma. Det ble derfor valgt å
legge til grunn flomvannvannstander og flomsonekart fra NVE (2002) uten justering for
eventuelle klimaendringer.
Vegen på strekningen Rv 3 Evenstad-Imsroa S ligger stort sett innenfor eller på kanten av 200års flomsonen. Ut ifra vannstander oppgitt ved tverrprofiler (Tabell 7) ble vannstander interpolert
i mellom tverrprofiler, og minimums veghøyder bestemt. Usikkerheten i beregnede vannlinjer
oppgitt i NVE (2002) er 0,3 m. Med en sikkerhetsmargin på 0,5 m ble minimums veghøyder
derfor bestemt ved å legge 0,8 m til vannstander under 200-årsflommen i Glomma (Tabell 7,
Figur 4).
Tabell 7: 200-års flomvannstand fra flomsonekart (NVE, 2002) og minimum veghøyde.

Profil fra
flomsonekart

Nærmeste sted

200-års flomvannstand
(moh, NN2000) *

Minimum veghøyde
(moh, NN2000)

11

Sørstu Messelt

258,0

Veg utenfor flomsone

10A

Nesset

255,6

256,4

10

Akselstu

255,1

255,9

9

Tjønnmoen

255,0

255,8

8

Moen

254,9

255,7

7

Evenstad bru

254,7

255,5

* Justert for nytt høydesystem, gammelt NN1954 i NVE (2002); NN2000 ligger 0,2 m høyere enn NN1954 i denne
regionen (Kartverket, 2017)
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Flomsone
tverrprofil 10A

Flomsone
tverrprofil 10

Flomsone
tverrprofil 9

Flomsone tverrprofil 8
Flomsone tverrprofil 7

Figur 4: Minimum veghøyder langs ny Rv 3 Evenstad-Imsroa S (grønne brikker, moh NN2000); 200-års
flomsone (NVE, 2002) er vist med blå skravering, bekkekryssinger med oransje brikker.
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Fare for oppstuving og erosjon, kritiske steder
Ny veg kan øke flomvannstanden av Glomma, dersom veglinjen flyttes nærmere elva eller
vegens nivå heves i forhold til eksisterende veg. Dette kan øke faren for oversvømmelse av
infrastruktur, f.eks. jernbanelinjen på østsiden av Glomma.
De her foretatte vurderingene er grove vurderinger ut i fra beste tilgjengelig grunnlag. For en
nøyaktigere vurdering av flomvannstander og vannhastigheter i Glomma som følge av
oppstuvingseffekter fra ny veggeometri må det utføres hydrauliske modelleringer. Terrenget i
modellen skal inkludere bunngeometri av Glomma. Dette forutsetter at den blir målt opp når
elva er isfri.
Eksisterende Rv 3 ligger allerede nært Glomma, og på noen steder innenfor 200-års flomsone
(NVE, 2002). Flomsonekart på strekningen Evenstad-Imsroa viser at 200-års flomvannstand
ligger omtrent 5 m over normal vannstand, med flomvannstand fra nivå 259,8 moh (NN2000)
oppstrøms samløp med Imsa til 254,7 moh ved Evenstad bru. Planlagt ny Rv 3 skal stort sett
følge eksisterende trase med ny vegfylling, ikke nærmere elva enn dagens trase. Det vil si at
erosjonsbelastning fra flom i Glomma blir stort sett ikke større enn i dagens situasjon. Noen
steder kan erosjonsbelastningen likevel øke, dersom vegnivå økes og elva ikke får mulighet til å
fylle flomsletten på andre siden av vegen, som tidligere ble oversvømt ved lavere veg. På noen
lokale steder vil endringer i vegtrase medføre innsnevring og potensielt større risiko for erosjon.
Kritiske steder er vist i Figur 5.
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Figur 5: Ny trase Rv3 Evenstad-Imsroa S. Oversikt av erosjonsrisiko på vegfylling langs Glomma
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Påvirkning av flomvannstanden gjennom utbygging av vegen er aktuell på følgende steder:
Rv 3. Evenstad-Imsroa S:
•

Nordstu Messelt, Sørstu Messelt: Ny veglinje ligger innenfor 200-års flomsonen. Men
jernbanelinjen ligger utenfor 200-års flomsonen noen meter opp i brattere terreng (Figur
6). Derfor vurderes økt flomfare pga. vegbyggingen som svært liten.

Figur 6: Veglinje og 200-års flomsone (NVE, 2002) ved Akselstu, Perstu Messelt og Sørstu
Messelt.

•

Akselstu: Ny veglinje ligger opptil ca. 80 m inn i 200-års flomsonen. Men Glomma er
bred ved dette stedet, og jernbanelinjen ligger utenfor 200-års flomsonen (Figur 6).
Derfor vurderes økt flomfare pga. vegbyggingen som svært liten.
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Figur 7: Veglinje og 200-års flomsone (NVE, 2002) ved Moen og Rognstad og Rogner.

•

Rognstad/Rogner: Ny veglinje ligger innenfor flomsonen. Det er derfor nødvendig at
bruene over Rogna og Ellingsbekken utformes med store lysåpninger, slik at vannet vil
kunne strømme gjennom og fylle flomsletten vest for vegen. Jernbanelinjen ligger nært
200-års flomsonen (Figur 7). Det er derfor vurdert at den nye vegen kan føre til økt
flomfare.

•

Moen: Ny veglinje ligger opptil ca. 120 m inn i 200-års flomsonen og snevrer inn elva.
Jernbanelinjen på andre siden av elva ligger allerede i dag innenfor flomsonen (Figur
7). Derfor er det vurdert at oppstuving ved dette stedet øker flomfaren for jernbanen, og
at området kan være utsatt allerede ved mindre flomstørrelse etter utbygging av Rv3.
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Isgang og massetransport
Det ble undersøkt isgang og massetransport ved å ta kontakt med NVE. Det er sjelden
isproblemer i de to aktuelle strekningene etter overføring fra Glomma ved Høyegga til
Rendalen, før utbygging var det hyppige problemer ved Koppang (oppstrøms aktuelle
strekningene). Det er derfor vurdert at det er ikke behov for ekstra sikring mot isgang. Når det
gjelder massetransport, Glomma legger av seg store mengder masse i strekningen. Det ble for
eksempel observert en bunn heving på to meter ved samløp Imsa/ Glomma under flom i 1995.

Erosjonssikring av Rv3 ift. flom i Glomma
Det er vurdert behov for erosjonssikring av vegfylling ved flom i Glomma for strekning EvenstadImsroa S. Erosjonssikring av bekkekryssinger ved flom i sideelver og bekker er presentert i
egne notater (Sweco, 2017b).
Generell anbefaling for vegfylling:
Vegfyllingen kommer i kontakt med vann under flom og fungerer som en flomvoll/dam ved høy
flomvannstand i Glomma. Vegfylling skal utformes med steinmasser og filter, slik at den tåler
vannbelastning. Tabell 8 viser beregnet steinstørrelse for forskjellige vannhastigheter basert på
NVE veileder (NVE, 2009). Vannhastighet er hentet som typiske hastighet i stryk under flom,
men er ikke beregnet med modellering. Stein kan enten legges med skråning helst ikke brattere
enn 1:2 eller plastres. Erosjonssikring må være skarpkantet, rundet stein tåler mindre
belastning.
Tabell 8: Stabil steinstørrelse for vannhastighet 2 m/s og 6 m/s fra Maynordsformel.

vanndybde

vannhastighet

D50 skråning 1:1,5

Tykkelse

2m

2 m/s

0,2 m

> 0,3 m

2m

6 m/s

1,4 m

> 2,1 m
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Tiltak ved kritiske steder
Stedene med størst risiko, dvs. økt vannhastighet mot vegfylling, er presentert i forrige avsnitt.
Følgende tiltak er foreslått på disse stedene:
Tabell 9: Tiltak erosjonssikring av vegfylling og flomfare langs Glomma.

Sted

Steinstørrelse

Andre tiltak

Lengde

Messelt og Akselstu
(Evenstad-Imsroa)

D50 = 0,2 m

Eventuelt flomvoll for lokal
beskyttelse av jernbane

EvenstadImsroa:

Rogna (EvenstadImsroa)

D50 = 0,2 m

Stor lysåpning

ca. 3500 m

Moen (EvenstadImsroa)

D50 større enn 1 m
utformet som ordnet
plastring

Eventuelt flomvoll for
beskyttelse av jernbane
og Evenstad

5. Begrensninger
Vurderingene foretatt i denne rapporten er grove vurderinger basert på beste tilgjengelige
grunnlaget, uten befaring av området. Mer detaljerte beregninger og vurderinger, f.eks.
hydraulisk modellering av 200-årsflom vannlinjen i Glomma med ny veggeometri eller detaljert
utforming av erosjonssikring, kan være nødvendig i en senere fase av vegprosjektet.
Hydraulisk modellering ble gjennomført på forenklet måte: Bruer har ikke blitt lagt inn i modell,
bunngeometri er tatt fra laserdata (bunn høyere enn i virkeligheten, konservativt valg),
sedimenttransport er ikke modellert, modell ble ikke kalibrert, grensebetingelser og
modellgrenser skapte ikke nødvendigvis realistisk fordeling/spredning/strømningsretning av
vann i hele modellområdet (f.eks. flomslette).

6. Konklusjoner
Vannlinjen ved 200-årsflom i bekk ved Perstu Messelt ble beregnet med hydrodynamisknumerisk modellering. Ved bekkekryssingen Perstu Messelt er det vassdragsteknisk mest
gunstig å bygge en bru med lysåpning 5 m og 2,3 m fri høyde (Alt. 3). Denne løsningen
forutsetter dagens vegnivå og tilrettelegging av terrenget oppstrøms innløpet, dvs. utvidelse av
innløpsområdet til ca. 5 m bredde og senkning av innløpet til 255,1 moh.
Vannlinjen ved 200-årsflom i Rogna og Ellingsbekken ble beregnet med hydrodynamisknumerisk modellering. Det vises til konklusjon i 3.4.
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Steder med behov for tiltak i forhold til erosjonssikring og oppstuvingseffekter ved flom i
Glomma er Messelt, Rogna og Moen på strekningen Evenstad-Imsroa S. Prinsippløsninger har
blitt foreslått. Mer detaljerte vurderinger og beregninger bør vurderes videre i prosjektet, f.eks.
effekt av ny veg på vannlinje i Glomma, vannhastigheter ved ny vegfylling og eventuell
erosjonsbelastning. Dette vil kreve oppmåling av bunnkote i Glomma og modellering. Dette vil
hjelpe til å dimensjonere nødvendig erosjonssikring, og vurdere mulig løsning av drenering
under fylling for å tilkoble flomslette på vest siden av vegen med Glomma.
Isgang er ikke dimensjonerende for sikring i Glomma.
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