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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med utvidelse av Vilberg barnehage i Eidsvoll kommune er Skred ASog
Dr.Techn. Olav Olsen AS engasjert for å prosjektere erosjonssikring av Vorma vest for
barnehagen. Vilberg barnehage ligger på toppen av en skråning som er vurdert at står med
lav sikkerhet (Rambøll, 2022) og det er anbefalt erosjonssikring av foten av skråningen, ved
Vorma, for å øke sikkerheten.

Det er utført flomsonekartlegging av NVE langs strekningen i 2007 (NVE, 2007) og i 2022
(ikke publisert per mai 2022). I tillegg er det utført hydrauliske beregninger i forbindelse med
utbygging av InterCity-parsellen mellom Venjar og Sørli (Dr.Ing. A.Aas-Jakobsen AS, 2015). I
samme prosjekt er også erosjon langs østsiden av Vorma kartlagt (Dr.Ing. A.Aas-Jakobsen AS,
2015).

Lokasjonen til tiltaksområdet er vist på figur 1 og figur 2.
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Figur 1: Lokasjon Vilberg barnehage og Vorma

Figur 2: Lokasjon tomt for Vilberg barnehage og erosjonsutsatt elvekant.
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1.2 Befaring
Befaring i området ble utført 08.05.2022 av Petter Reinemo, Skred AS. Det var pent vær, bar
bakke, lav vannstand i Vorma og generelt gode befaringsforhold. Registreringer ble gjort til
fots og med drone.
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2 Beskrivelse av tiltak og elveløp
Nye Vilberg barnehage er planlagt like sør for eksisterende barnehage på toppen av en
skråning. I bunnen av skråningen renner Vorma. Det er kartlagt pågående erosjon langs
elvekanten av Vorma.

Elveløpet til Vorma har en jevn, slak, gradient på strekningen. Den slake gradienten gjør at
vannstanden i elveløpet påvirkes av nedstrøms forhold helt ned til dam Svanfoss. Elveløpet
snevres inn nedstrøms barnehagen ved Sundbrua og Eidsvollbrua. Det forventesat bruene
har god kapasitet slik at disse ikke gir en oppstuvning av betydning, men det antas at
vannhastigheten er høyere ved bruene enn ved barnehagen, på grunn av innsnevringen av
elveløpet. Elvebunnen består av fine masser med enkelte større steiner langs kanten. Det
forventes liten friksjon mot vannmassene under flom. Sideskråningene er bratte og
bestående av samme type masser som elvebunnen. Skråningene er stort sett vegeterte.

Det er i dag observert erosjonsskader langs Vorma flere steder beskrevet i (Dr.Ing. A.Aas-
Jakobsen AS, 2015). I samme dokument er det også beskrevet at erosjon i Vorma kan oppstå
på grunn av bølger fra båttrafikk og islast, i tillegg til vannstand/vannhastighet.

Bilder av elveløp og skråning mot Vilberg barnehage er vist i Figur 3 og Figur 4.

Figur 3: Dronebilde av elveløpet til Vorma ved lav vannstand.
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Figur 4: Dronebilde av elveskråning mot Vilberg barnehage. Bildet viser også spor etter
tidligere utglidninger i skråningen.
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3 Dimensjonerende situasjon
3.1 Flom
Dimensjonerende flom for erosjonssikringen er 200-årsflom. I henhold til klimaprofil for Oslo
og Akershus(Norsk klimaservicesenter, 2022) er klimapåslaget for Vorma satt til 0%.

3.1.1 Vannføring
Verdi for dimensjonerende flom fra flomberegning fra 2022 (NVE, 2022) benyttes.

Beregnede kulminasjonsflommer for Vorma ved Svanfosser gitt tabell 1, i tillegg til målt
vannføring ved flommen i 1995 ved målestasjon 2.197 Ertesekken. Disse verdiene er for en
plassering lenger nedstrøms i Vorma enn Vilberg barnehage, slik at de kan være noe høyere
enn hva som vil opptre ved området for erosjonssikringen.

Tabell 1: Dimensjonerende kulminasjonsflommer i Vindøla, inkludert klimatillegg.

Vassdrag Klimatillegg
QM

[m3/ s]
Q20

[m3/ s]
Flom i 1995

[m3/ s]
Q100

[m3/ s]
Q200

[m3/ s]

Vorma ved
Svanfoss

0 940 1410 1650 1760 1930

3.1.2 Vannstand og vannhastighet
Det er utført hydrauliske beregninger for strekning av NVE i forbindelse med
flomsonekartlegging i 2007 (NVE, 2007) og i 2022. Flomsonekartleggingen for 2022 er ikke
fullført, men det er utført beregninger for kalibrering av modell mot 1995-flommen. Skred
AS har mottatt resultater fra kalibreringen til bruk i dette prosjektet. Modellen er en 1D-
modell i verktøyet MIKE.

Det er ikke utført egne hydrauliske beregninger i dette prosjektet, da foreliggende
vurderinger gir et tilstrekkelig grunnlag.

Skred AS har mottatt vannstand og vannhastighet ved tre tverrprofiler i Vorma, i tillegg til
vannstand i Mjøsa fra 2022-kartleggingen. Plassering av de tre tverrprofilene er vist i Figur 5
og vannstand og vannhastighet ved profilene er vist i Tabell 2.
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Figur 5: Tverrprofiler hvor vannstand og vannhastighet er hentet ut.

Tabell 2: Resultater fra modellering av 1995-flommen, mottatt av NVE 24.05.2022, og
vannstand fra flomberegning for Mjøsa/Vorma (NVE, 2022).

Tverrprofil 1995-flommen Q200
Vannstand [moh.] Gjennomsnitt lig

vannhastighet [m/ s]
Vannstand
[moh.]

Gjennomsnitt lig
vannhastighet
[m/ s]

Mjøsa ved Hamar 125,8 - 127,0 -
P222680 ved Vilberg
barnehage

125,6 0,6 - -

P223404 oppstrøms
Eidsvollbrua

125,6 1,1 - -

P223734 nedstrøms
Eidsvollbrua

125,6 0,8 - -

For 200-årsflom antas det samme gradient for vannlinjen som ved 1995-flommen, noe som
gir en vannstand ved Vilberg barnehage på 126,8 moh. Det forutsettes at bruene nedstrøms
området som skal erosjonssikres ikke gir større oppstuvende effekt ved 200-årsflom enn ved
1995-flommen.

P222680

P223734

P223404
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Det vurderes en dimensjonerende vannhastighet på 1,1 m/s for området som skal
erosjonssikres. Dette er samme hastighet som rett oppstrøms Eidsvollbrua ved 1995-
flommen. Denne hastigheten er for en mindre flom enn dimensjonerende flom, men det
antas også at det kan være en bakevje ved området som skal erosjonssikres slik at
vannhastighet her vil være lavere enn ved Eidsvollbrua. I tillegg er elveløpet bredere ved
området som skal erosjonssikres enn ved Eidsvollbrua samt at djupålen ligger nærmere
vestre elvebredd, noe som også gir lavere vannhastighet (innsnevring inn mot brua slik at
det forventes en akselerasjon her). 1,1 m/s forventes derfor konservativt.

3.2 Bølger
Bølger generert av vind eller av båttrafikk kan forårsake erosjon i strandlinjen. Faren for
erosjon øker med størrelsen på signifikant bølgehøyde. Erosjon som følge av bølger er
omtalt i (Dr.Ing. A.Aas-Jakobsen AS, 2015) hvor det nevnes at det er usannsynlig med stor
erosjon på grunn av vindgenererte bølger, mens båttrafikk kan gi bølgeerosjon av betydning.
Det nevnes også at bølger med signifikant bølgehøyde fra 40-50 cm er vesentlige for
stranderosjon.

For Vorma inn mot vurdert elvekant antas det en signifikant bølgehøyde fra båttrafikk på
0,5 meter.

3.3 Is
Drivgods og is kan skade erosjonssikringen i Vorma. Etter anbefaling i Vassdragshåndboka
(NVE, 2010) tas dette hensyn til ved å benytte en tykkelse på sikringslaget på minimum
0,4 meter ved moderat belastning fra drivgods/ is. På bakgrunn av den lave gradienten og at
Vorma kan forventes isfri ved større vannføringer vurderes belastningen til moderat eller
mindre.
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4 Dimensjonering av erosjonssikring
4.1 Aktuelle håndbøker og veiledere
Aktuell veileder for dimensjonering av erosjonssikring av vassdrag er Veileder for
dimensjonering av erosjonssikringer av stein (NVE, 2009), i tillegg til digital veileder for
flomsikring gitt i Sikringshåndboka (NVE, 2021). Det henvises også til utfyllende informasjon i
NVEs Vassdragshåndboka (NVE, 2010).

For sikring mot bølgeerosjon henvises det til Veileder for fyllingsdammen (NVE, 2012) og
Molohåndboka (Kystverket, 2018).

4.2 Beregninger av steinstørrelser og dimensjoner
4.2.1 Belastningsnivå og aktuelle sikringsløsninger
I henhold til NVE sin Sikringshåndbok (NVE, 2021) Modul F2.001 – Tabell 1 tilsvarer vurderte
hastigheter belastningsnivå 2 (hhv. 1-3 m/s eller 1-2 m/s ved stor belastning fra
islast/drivgods).

For dette belastningsnivået anbefalessikring med ordna steinlag, bunnforsterkning/ terskler
eller plastringslag med ensgradert kantet stein med god innbyrdes kontakt. Plastringen kan
legges som flatplastring med kortaksen innover i bakken dersom plastringsteinen er av
tilstrekkelig størrelse og både side- og bunnhelningen er slak (maks. 1:2). Flatplastring er ofte
estetisk penere enn ordna steinlag og kan være aktuelt langs Vorma.

4.2.2 Steinstørrelser og tykkelse
Stabil steinstørrelse er beregnet ved hjelp av Maynords formel og ved hjelp av Hudsons
formel. I tillegg er det gjort beregninger med Shields formel og HEC 11 for å kontrollere at
disse ikke gir en større steinstørrelse enn Maynords og Hudsons formel.

4.2.2.1 Maynords formel
Siden gradienten til Vorma er slak, mindre enn 2%, er Maynords formel benyttet. Formelen
anbefales i NVE (2009). Etter Maynords formel er stabil steinstørrelse, D30, gitt ved:

Beskrivelse av parametere og valgte verdier er gitt i Tabell 3.
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Tabell 3: Beskrivelse av parametere og valgte verdier for beregning av stabil steinstørrelse
etter Maynords formel.

Symbol Beskrivelse Valgt verdi
Sf sikkerhetsfaktor (-) 1,3
Cs stabilitetskoeffisient (-) 0,3 for kantet (sprengt) stein

CV
koeffisient for vertikal hastighetsfordeling (-) 1,0 for rett strekning eller

innersving
Ct koeffisient for sikringstykkelse (-) 1,0
y0 vanndybde samme sted som U (m) 3,5
S steinens spesifikke tetthet (-) 2,6
U lokal hastighet midlet over dybden (m/s) 1,1

K1
koeffisient for skråningshelling (-) 0,79, beregnet for

skråningshelning 1:1,667
g tyngdens akselerasjon (m/s2 ) 9,81

Maynords formel gir en steinstørrelse på 0,02 meter. På grunn av usikkerhet knyttet til
vannhastigheten og ev. lokale effekter velges en steinstørrelse D30 =0,1 meter. Dette
tilsvarer en dimensjonerende vannhastighet på ca. 2,3 m/s.

Beregnet minimum kornfordeling, basert på valgt D30, og nødvendig tykkelse av
erosjonssikringen er gitt i tabell under. Det kan benyttes større størrelser forutsatt
tilsvarende kornfordeling (D15 = 0,6-0,9 x D50, D85= 1,3 – 1,5 D50 og tykkelse > 2 x D50)

Tabell 4: Beregnet kornfordeling og tykkelse av erosjonssikringslag etter Maynords formel.

D15

[m]
D30

[m]
D50

[m]
D85

[m]
Dmaks

[m]
Tykkelse

[m]
Tykkelse ved legging

under vann [m]
0,08 0,10 0,12 0,16 < 0,24 > 0,30 > 0,45

4.2.2.2 Hudsons formel
Etter Hudsons formel beregnes steinens vekt ut fra bølgehøyde og steinstørrelsen beregnes
etter vekten. Vekt av stein, W50, etter Hudsons formel er gitt ved:

Steinstørrelse, D50, er gitt ved:
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Tabell 5: Beskrivelse av parametere og valgte verdier for beregning av stabil steinstørrelse
etter Hudsons formel.

Symbol Beskrivelse Valgt verdi
Hs Signifikant bølgehøyde (m) 0,5

r Tyngdetetthet stein (kN/m3) 26
w Tyngdetetthet vann (kN/m3) 10

n Skråningshelningens horisontalkomponent (-) 1,667

K
Konstant avhengig av n, steinens form, og om
steinen er ordnet i forband eller tippet
(vanligvis 2,5)

2,0

Cf
Konstant avhengig av steinens form (0,4 for
skifrig, 0,8 for kubisk)

0,6

Hudsons formel gir en minste steinstørrelse på D50 = 0,25 meter.

Beregnet minimum kornfordeling, basert på valgt D50, og nødvendig tykkelse av
erosjonssikringen er gitt i tabell under. Det kan benyttes større størrelser forutsatt
tilsvarende kornfordeling (D15 = 0,6-0,9 x D50, D85= 1,3 – 1,5 D50 og tykkelse > 2 x D50).
Steinstørelsene i tabellen gjelder ved erosjonssikring som ordna steinlag.

Tabell 6: Beregnet kornfordeling og tykkelse av erosjonssikringslag etter Hudsons formel.

D15

[m]
D30

[m]
D50

[m]
D85

[m]
Dmaks

[m]
Tykkelse

[m]
Tykkelse ved legging

under vann [m]
0,15 0,21 0,25 0,35 < 0,50 > 0,50 > 0,75

Veileder for fyllingsdammer (NVE, 2012) angir en minste vekt for bruk til plastring på 1,6 kN
for skråningshelning 1:2. Dette tilsvarer en steinstørrelse på 0,5 meter.

4.2.2.3 Valgt steinstørrelse og tykkelse
Det velges å benytte stabil steinstørrelse etter Hudsons formel. Det vil være to alternativer
for erosjonssikring:

Alternativ 1: Ordnet steinlag
Kornfordeling og tykkelse av sikringslag er dermed gitt i Tabell 6. Sikringen kan utføres om et
dekklag av samfengt stein. Det må benyttes filterlag av grus og/eller geotekstil mellom
underliggende masser og erosjonssikringen.

Alternativ 2: Flatplastring
Dersom det benyttes flatplastring er steinstørrelse på 0,5 meter nødvendig og
skråningshelning 1:2 eller slakere, som er noe slakere enn eksisterende skråning. Tykkelse på
sikringslaget er lik steinens tykkelse. Det må benyttes filterlag av grus og/eller geotekstil
mellom underliggende masser og erosjonssikringen.
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4.2.3 Filtermasser

4.2.3.1 Ved bruk av ordnet steinlag
For å hindre utvasking av finmasser i underlag gjennom sikringslaget er det nødvendig med
et filter. Filteret kan være av løsmasser (grusfilter), en geotekstil, eller en kombinasjon. I
Vorma og i sideskråningene er det fine masser. Det anbefales dermed å benytte geotekstil
som filter mellom underlaget og sikringslaget, det i praksis både kan være en enklere og
billigere løsning enn å bygge opp et filter i flere lag.

Geotekstilet skal ha spesifikasjonsprofil 3 etter NorGeoSpecs anbefalinger, gjengitt i (NVE,
2009), for tilfeller med faste grunnforhold og Dmaks= 500 mm i sikringslaget.
Spesifikasjonsprofil 2 kan vurderes dersom det er gunstige forhold under bygging. Krav til
poreåpning og permeabilitet må vurderes etter at størrelse på underliggende masser er
kjent.

Dersom det ikke benyttes samfengte masser i sikringslaget bør det etableres et grusfilter
over geotekstilet for å hindre at geotekstilen skades av de grove massene i sikringslaget.
Dette er ikke nødvendig dersom det benyttes samfengte masser.

4.2.3.2 Ved bruk av flatplastring
Dersom det velges flatplastring anbefales geotekstil som for ordna steinlag, men i tillegg bør
det etableres et grusfilter mellom geotekstil og sikringslag, hvor minste stein i filterlaget er ¼
av størrelsen på største stein i sikringslaget (NVE, 2012), dvs. 125 mm, dersom det benyttes
500 mm stein til flatplastringen, for å sørge for at fraksjonen av filteret er større enn
fugeåpningen mellom sikringssteinen. Tykkelsen på grusfilteret bør være minimum
0,5 meter.

4.3 Utstrekning og utforming
Erosjonssikringen skal føres fra utløp av bekk oppstrøms Vilberg barnehage til der
bebyggelse går ned til elva nedstrøms barnehage, vist i Figur 6. Erosjonssikringen kan også
føres lengre oppstrømsdersom større områder skal sikres. Dette er verifisert av
geoteknikker i Rambøll (ref. e-post datert 13.06.2022)
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Figur 6: Utstrekning erosjonssikring

Det skal erosjonssikret helt opp til beregnet 200-års vannlinje pluss 0,5 meter
sikkerhetsmargin, dvs. opp til kote 127,3 moh.

Dersom erosjonssikringen bygger ut i elveløpet, kan det påvirke strømningsforholdene.
Vannhastigheten i Vorma er lav. I tillegg er en eventuell innsnevring som følge av
erosjonssikringen liten, sammenlignet med den eksisterende innsnevringen av elveløpet
nedstrøms aktuell strekning. På grunn av dette vurderes det at en eventuell innsnevring
elveløpet som følge av foreslått erosjonssikring er ubetydelig for strømningsbildet i Vorma
og vil ikke påvirke vannstand.

4.3.1 Ved bruk av ordnet steinlag
Erosjonssikringen legges nedenfra og oppover. Det benyttes sprengt/kantet, kubisk stein av
god kvalitet til ordna steinlag, med største steiner nederst der belastningen er størst.

Siden elvebunnen består av fine masser bør ordna steinlag sikres med en forsterket fot med
tykkelse ca. 1,5 meter. Illustrasjon av erosjonssikring med forsterket fot er vist i Figur 7.

4.3.2 Ved bruk av flatplastring
For flatplastring benyttes sprengt/kantet stein av god kvalitet som legges med korteste akse
innover i terrenget, og største steiner nederst der belastningen er størst. Det er viktig med
god innbyrdes kontakt mellom steinen slik at de ligger stabilt. Området for plastringen må
være tørrlagt under utleggingen.
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Siden elvebunnen består av fine masser bør det for flatplastringen benyttes en dyp fotgrøft,
med dybde 1,5-2 meter. Illustrasjon av erosjonssikring med dyp fotgrøft og et dekklag av
stein (ikke flatplastring) er vist på figuren under.

Figur 7: Illustrasjon av erosjonssikring med forsterket fot og med dyp forgrøft (NVE, 2009).



Oppdrag: 22270 Eidsvoll – Prosjektering av erosjonssikring langs Vorma
Notat: Dimensjonering av erosjonssikring
Dokument nr.: 212270-01-1. Dato: 2022-06-17

Eidsvoll kommune 15/16

5 Oppsummering
Dimensjonerende vannhastighet og vannstand er vurdert ut fra NVEs flomsonekartlegginger
av Vorma. Det er i tillegg tatt hensyn til bølger fra båttrafikk og drivgods/ is ved
dimensjonering av erosjonssikring.

Erosjonssikringen skal føres fra utløp av bekk oppstrøms Vilberg barnehage til der
bebyggelse går ned til elva nedstrøms barnehage. Det skal erosjonssikret helt opp til
beregnet 200-års vannlinje pluss 0,5 meter sikkerhetsmargin, dvs. opp til kote 127,3 moh.
Det anbefales erosjonssikring som ordna steinlag eller flatplastring, som oppsummert under.

Alternativ 1: Ordna steinlag

Tabell 7: Kornfordeling og kriterier for erosjonssikring som ordna steinlag med samfengte
masser.

D15

[m]
D30

[m]
D50

[m]
D85

[m]
Dmaks

[m]
Tykkelse

[m]
Tykkelse ved
legging under

vann [m]

Filterlag Skrånings-
helning

Fotgrøft

0,15 0,21 0,25 0,35 <
0,50

> 0,50 > 0,75 Geotekstil,
spesifikasjon

s-profil 3

1:1,5 eller
slakere

Forsterket
fot,

tykkelse
1,5 m

Alternativ 2: Flatplastring

Tabell 8: Kriterier for erosjonssikring som flatplastring

D
[m]

Tykkelse
[m]

Filterlag 1 Filterlag 2 Skrånings-
helning

Fotgrøft

0,5 > 0,50 Geotekstil,
spesifikasjonsprofil 3

Grusfilter med
dmin =0,125 m og

tykkelse min. 0,5 m

1:2 eller slakere Dyp,
dybde 1,5-

2 m
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