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Sammendrag 

NGI er engasjert til å beregne flomvannføringer og tilhørende vannstander ved dimen-
sjonerende 200-årsflom for krysningspunkter mellom ny E6 Kvithammar - Åsen og de 
større elvene Vollselva, Vulua og Langsteinelva. Denne rapporten fokuserer på kryss-
ingen av Vulua. Terrengmodell utviklet gjennom flere fagområder er benyttet som del 
av grunnlag for beregningene. 
 
Rapporten viser en løsning der en har moderat vannhastighet under E6 og nedstrøms 
område ved dimensjonerende flom. 
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1 Innledning 

Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger 
kommune. Vegen planlegges som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t på hele 
strekningen, og vil redusere reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter.  
 
Eksisterende E6 mellom Stjørdal og Åsen er i dag en tofelts veg med fartsgrense 70 km/t 
på store deler av strekningen. Forbi Skatval er det mange kryss og avkjørsler, mens det 
på strekningen fra Skatval til Åsen er lite bebyggelse langs E6. Her går imidlertid vegen 
i sidebratt terreng parallelt med jernbanen, en strekning som er svært sårbar ved 
hendelser. I nord går eksisterende E6 gjennom Åsen sentrum.  
 
Strekningen er ulykkesutsatt, med en ulykkefrekvens som er dobbelt så høy som tilsvar-
ende veger. ÅDT på dagens veg er ca. 12000 på strekningen Kvithammar – Skatval, 
mens det på strekningen Skatval – Åsen er en ÅDT på ca. 8800. Gjennom Åsen sentrum 
er ÅDT på ca. 8400, og nord for Åsen reduseres trafikkmengden til ca. 8200. Tung-
trafikkandelen på strekningen er ca. 16 % (trafikktallene er 2019-tall fra NVDB).  
 
Planforslaget går ut på å bygge firefelts veg på strekningen. Total lengde på ny E6 er 19 
km, hvorav 9,5 km ligger i Levanger kommune. Det er planlagt to halvkryss i Levanger. 
Grubbåskrysset sør for Åsen vil ha sørvendte ramper, mens Hammerkrysset nord for 
Åsen sentrum vil ha nordvendte ramper. Disse to kryssene vil til sammen gi en fullverdig 
kryssløsning for trafikk som skal til/fra Frosta og Åsen. Ny E6 kobles til eksisterende 
E6 like nord for Vassmarka.   
 
I Levanger kommune omfatter planforslaget tre tunneler. Ramshåmmårtunnelen (ca. 2,0 
km), Grubbåstunnelen (ca. 0,3 km) og Åsentunnelen (ca. 2,1 km). I tillegg ligger nordre 
del av portalområdet til Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune.  
 
Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 på strekingen fra Kvithammar til 
Åsen bli nedklassifisert til fylkesveg. 
 
NGI er engasjert til å beregne flomvannføringer og tilhørende vannstander ved 200-
årsflom for krysningspunkter mellom ny E6 Kvithammar - Åsen og de større elvene 
Vollselva, Vulua, Langsteinelva og Fossingelva. 
  
Denne rapporten omhandler Vulua og foreslått kryssingsløsning. Rapporten tar for seg 
situasjon før og etter utbygging.   
  



 

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-16-r_r2-hyd-02 hydrologisk vurdering vulua\r2-hyd-02 hydrologisk vurdering vulua.docx 

Dokumentnr.: 20180628-16-R 
Dato: 2021-03-05 
Rev.nr.:  00 
Side: 7  

2 Flomberegning 

For en detaljert beskrivelse av nedbørfelt og flomberegninger henvises det til rapporten 
Hydrologiske forutsetninger for Vollselva, Langsteinelva og Vulua (1). 
 
De beregnede flomstørrelsene brukt videre i denne rapporten er vist i tabell 1. Dimen-
sjonerende 200-årsflom er definert som  
 
Q200-årsflom, dimensjonerende = Q200-årsflom x Fk x Fu  
 
hvor Fk er sikkerhetsfaktor for fremtidige klimaendringer og Fu er sikkerhetsfaktor som 
tar høyde for usikkerheter i flomberegningene. For dette vassdraget er Fk x Fu = 1,56. 
 

 
Tabell 1 Beregnede flomstørrelser for gitte gjentakstintervall. 

Gjentaksintervall Qmiddelflom Q5-årsflom Q200-årsflom Q200-årsflom, 

dimensjonerende 
Vannføring ved 
krysningspunkt E6 
(m3/s) 

3,2 4,0 8,8 13,7 
(8.8 x 1.56) 

 
 
 
2.1 Normalvannføring og alminnelig lavvannføring 
Ved hjelp fra NEVINA er det hentet ut spesifikke vannføringer gitt for normalperioden 
1961-1990, samt alminnelig lavvannføring. Tabell 2 oppsummerer disse tallene. 
 
Tabell 2 Normalvannføring og alminnelig lavvannføring, Vulua 

Sted Krysningspunkt E6 
Areal (km2) 5,8 
Spesifikk normalvannføring (l/(s*km2)) 30 
Normalvannføring (m3/s) 0,42 
Spesifikk alminnelig lavvannføring (l/(s*km2)) 5,0 
Alminnelig lavvannføring (m3/s) 0,03 
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3 Terrenginngrep 

Vulua er ei meandrerende elv som i dag renner i et relativt flatt område dominert av leire 
og kvikkleire. Ved Kleiva i Vuddudalen, som ligger mellom Ramshåmmårtunnelen og 
Grubbåstunnelen, er det planlagt en dagsone. Ny E6-trase vil her bli liggende på en fyll-
ing. En konsekvens av dette er at det må gjøres en del stabiliserende tiltak av grunnen 
før fyllingen konstrueres. I den forbindelse ønskes det å legge om bekken slik at den 
renner ca. 50 meter lengre nord for dagens trase. For å ivareta vannhastigheter og 
begrense fare for erosjon, vil det bli lagt inn areal (flomsletter) ved siden av bekken som 
nyttes i flomsituasjoner. Dette reduserer vannhastigheter og dimensjonerende steinstørr-
else i bekken. 
 
 
4 Hydraulisk beregning  

4.1 Programvare 
For å analysere en flomsituasjon før og etter utbyggingen av ny vegtrase, er modeller-
ingsprogrammet HEC-RAS (versjon 5.0.7) benyttet. Programmet er utviklet av U.S. 
Army Corps of Engineers (2). Modelleringene er gjort i 2D, og under følger en beskriv-
else av parameterne brukt i modellen. 
 
4.2 Terrengmodell 
Grunnlaget for den hydrauliske modellen brukt til å analysere en flomsituasjon ved dag-
ens forhold, er en digital terrengmodell innhentet fra Kartverkets nettjeneste 
hoydedata.no. Terrengmodellen er basert på innsamlet laserdata fra 2015 og er en del av 
Kartverkets NDH-prosjekt (3). Inne i anleggsområdet er terrengmodellen fra LARK 
benyttet sammen med informasjon om geometri for lysåpning til kulvert og vegfylling. 
Disse modellene er flettet inn i dagens terreng og elv slik at en kan regne på et lengre 
område. 
 
4.3 Friksjonsforhold og grensebetingelser 
For å kunne modellere flomforløpet trenger den hydrauliske modellen flere parametere. 
Disse er: 

• Friksjonsforhold (ruhetskoeffisienter) er i HEC-RAS definert som den empir-
iske konstanten Mannings n. Dette er et tall som beskriver friksjonsforholdene 
vannet møter når det strømmer over terrenget. I Norge opererer man ofte med 
Manningstall M, som er definert som 1/n. I Vulua er ruheten satt til M = 17 i 
elvekanalen. I HEC-RAS tilsvarer dette n = 0,06.  

• Grensebetingelser i modellen definerer hvordan vannet strømmer inn i det 
modellerte området, samt hvilke vannføringer som skal modelleres. I 2D-
modellen er oppstrøms grensebetingelse en hydrograf (graf der vannføring er 
plottet mot tid) der de beregnede flomstørrelsene vist i tabell 1, er holdt 
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konstante over en gitt periode for å oppnå tilnærmede stasjonære forhold. Ned-
strøms grensebetingelse for modellen som analyserer en flomsituasjon etter ut-
byggingen er satt til normaldyp definert av helningen til bekken. Dette tilsvarer 
2 % stigning. For modelleringen av en flomsituasjon før utbyggingen er det 
benyttet en vannføringskurve (graf hvor vannføring er plottet mot vannstand). 

 
4.4 Modelleringsresultater 
Figur 1 og figur 2 viser modellert vanndyp og -hastighet ved en dimensjonerende 200-
årsflom (tabell 1) for dagens situasjon. Sammenligner man dette med modellerte resul-
tater ved omleggingen av Vulua vist i figur 3 og figur 4 ser man at resultatet er forholds-
vis likt. Den største forskjellen er at vegkroppen ligger i et område der elva i dag svinger 
seg og har flomområder. For å få til en løsning, uten at en øker vannhastigheten ut av 
planområdet, og nødvendiggjør grov stein som erosjonssikring, planlegges det bygd en 
bekk som slynger seg gjennom et flomområde. 
 
 
 

 
Figur 1 Modellert vanndyp ved en dimensjonerende 200-årsflom i området ved planlagt veg-
kryssing av Vulua. Planlagt veilinje er vist med svart strek. 
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Figur 2 Modellert vannhastighet ved en dimensjonerende 200-årsflom i området ved planlagt 
vegkryssing av Vulua. Planlagt veilinje er vist med svart strek. 
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Figur 3 Modellert vannhastighet ved en dimensjonerende 200-årsflom i området ved planlagt 
vegkryssing av Vulua. 

 
Figur 4 Modellert vanndyp ved en dimensjonerende 200-årsflom i området ved planlagt veg-
kryssing av Vulua. 
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5 Vurdering av kryssingsløsning  

Foreslått kryssingsløsning av Vulua er vist i figur 5. For nærmere beskrivelse av valgt 
løsning vises det til fagrapport R2-KON-01. Kulverten er foreslått å være ca. 42 m lang 
og vil ligge med en vinkel i forhold til planlagt vegtrase (figur 3). Kulverten er både 
regnet som kanal med tilnærmet rette vegger og som boksformet kulvert. Oppstrøms 
innløpshøyde er 82,0 moh. Innløpvannstand stiger ca. 1,6 m over elvebunn ved dimen-
sjonerende flom. Modelleringsresultatene viser at kulverten vil ha stor nok kapasitet til 
å ta unna vannføringen ved en dimensjonerende 200-årsflom (figur 3 og figur 4).  
 

 
Figur 5 Foreslått kulvertløsning som er tiltenkt brukt til å føre Vulua under ny vegtrase. 

 
 
6 Krav til erosjonssikring 

Kulverten skal ha naturlig bunn og vannhastigheten vil øke mot utløpet ved dimensjon-
erende flom.  Det er lagt inn utvidelse av elveløpet både før og etter gjennomgang med 
ca. 0,5 m fall under vegen. Dette gir rolig strømning gjennom kulverten med hastighet 
opp i 2,2 m/s. Dette gir en vanndybde ved innløp på ca. 1,6 m over elvebunn. Dette vil 
si en skal kunne ha D50 på 100 mm og Dmaks rundt 200 mm. Forslaget er da å legge et 
noe grovere lag med D50 på 150 mm og Dmaks på 250 mm med lavpunkt midt i løpet. 
Stigning gjennom kulvert er 1 %. Disse massene dekkes av masser nærmere beskrevet i 
konsekvensutredning naturmangfold R2-YM-01. 
 
Ved utløpet er det et energidreperbasseng beregnet for ekstrem flom (figur 6). Ved 
normalvannføring vil det fungere som en dam med slisse for vann og fiskevandring. For 
å sikre at fiskebiologiske hensyn blir ivaretatt, skal prinsipper fra "Tilstandshåndbok for 
bedre fysisk vannmiljø" brukes ved arbeid i elve- og bekkeløp (4). 
 
Nedstrøms kulverten og energidreperbasseng er det i planen ei flomslette for å unngå de 
høye modellerte vannhastighetene ved dimensjonerende flomvannføring. Figur 3 viser 
at vannhastigheten i stor grad er under 2 m/s i dette området. Unntaket er helt nederst i 
tiltaksområdet i overgangen mot dagens elveløp, som også ved dagens situasjon har 
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høyere hastighet ved dimensjonerende flom. Vanndyp nedstrøms kulverten er 0,8 - 1 m 
og med beregnet maksimal hastighet på 2,4 m/s gir dette en generell D50 for området på 
200 mm, med tykkelse lik 2xD50. Nedstrøms overgangen mellom nytt og gammelt 
elveløp må en dimensjonere for 3 m/s, og dermed øke D50 til 300 mm, med tykkelse lik 
2xD50. Disse sikringsmassene vil ligge under tilført masser nærmere beskrevet i konse-
kvensutredning naturmangfold R2-YM-01. 
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Figur 6 Konseptuell skisse av energidreperbasseng utarbeidet av NVE. 

  



 

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-16-r_r2-hyd-02 hydrologisk vurdering vulua\r2-hyd-02 hydrologisk vurdering vulua.docx 

Dokumentnr.: 20180628-16-R 
Dato: 2021-03-05 
Rev.nr.:  00 
Side: 15  

7 Konklusjon 

Rapporten konkluderer med at den foreslåtte kryssingsløsningen av Vulua har stor nok 
kapasitet til å ta unna en dimensjonerende 200-årsflom. Som vist i figur 5 vil kulverten 
ha god restkapasitet og det vil derfor ikke være fare for oversvømmelse av vegbane eller 
inntrengning av vann i de to tilstøtende tunellene. Dimensjonerende vannhastighet er 
beregnet til 2,2 m/s gjennom kulverten, og sikringsbehovet i form av stein vil da være 
moderat. Flomslette eller flomareal på siden av elva hjelper til med å holde hastigheten 
nede ved dimensjonerende flomvannføring, samt at krav til erosjonssikring blir mindre.  
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
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for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
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environment. 
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Engineering.  
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