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Sammendrag: Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med
planlegging av et boligfeltet Utgård nær Nordkjoselva i Nordkjosbotn i
Troms. Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 155 m3/s.
Hensynet til de de fremtidige klimaendringer er basert på anbefalinger fra
NVE og satt lik 0 %. Det er beregnet at 200 års flom vannstanden like ned
for boligfeltet ligger på kote 3.50 moh. For å ta høyde for usikkerhet i
beregningene anbefales det å legge på 0.5 m slik at 200 flomvannstand
settes lik 4.0 moh.
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Forord
På oppdrag for BE Geomatikk AS har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flomberegning
og vannlinjeberegning for Nordkjoselva i Troms. Denne rapporten beskriver dette
arbeidet.
Arbeidet er blitt utført i 2018 med Per Ludvig Bjerke som ansvarlig for oppdraget fra
NVE sin side. Byman Hamududu har kvalitetssikret arbeidet.
Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige
behandling av saken.

Trondheim, november 2018

Sverre Husebye
Seksjonssjef

Per Ludvig Bjerke
Prosjektleder

Sammendrag
Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med planlegging av et
boligfeltet Utgård nær Nordkjoselva i Nordkjosbotn i Troms.
Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 155 m3/s. Det er vurdert å ta høyde for
fremtidige klimaendringer og basert på anbefalinger fra NVE er dette satt lik 0 %.
Det er beregnet at 200 års flom vannstanden like ned for boligfeltet ligger på kote 3.50
moh. For å ta høyde for usikkerhet i beregningene anbefales det å legge på 0.5 m slik at
200 flomvannstand settes lik 4.0 moh.

1 Innledning
Det planlegges et nytt boligfelt kalt Utgård i Nordkjosbotn i Troms. Dette vil ligge nær
Nordkjoselva og NVE ved hydrologisk avdeling er engasjert for analyser flomfaren.
Det omsøkte området er vist figur 1 og beliggenhet av nedbørfeltet og dets karakteristikk
er hentet fra NEVINA og er vist i vedlegg 1.

2 Datagrunnlag
Til beregningene er det benyttet data mottatt fra BE Geomatikk AS, informasjon fra
Norgeskart, data fra NVE Atlas, diverse rapporter fra NVE og data fra NVE sin Hydra
database. Laserdata for å beskrive elva er hentet fra Hoydedata.no.
Flomberegningen er hentet fra NVE sin rapport nr.30 fra 2016.
Det er ikke utført befaring.

Figur 1 Kart som viser beliggenhet av det omsøkte området.

3 Flomberegning
NVE har utført flomberegning for Rundmoen som ligger like oppstrøms det omsøkte i
2016. Resultatet ble at 200 års der var 120 m3/s. Dette feltet har et nedbørfelt som er 140
km2 stort. Feltet til Utgård er 183 km2. Antar flomregimet er det samme for Rundmoen og
skalerer opp denne og får at 200 års flommen ved Utgård er 155 m3/s.

Justering av flomverdier i forhold til forventede klimaendringer
Rapporten «Klimaendring og fremtidige flommer i Norge» (Lawrence, 2016) samt
rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen Bauer mfl., 2015) r seg endringer i
flomstørrelsen sett i lys av fremtidige klimaendringer.
Ut fra informasjon og anbefalinger i de nevnte rapportene velges det for dette området å
ikke legge på noen økning for å anslå klimaendringers effekt på flommer med forskjellige
gjentaksintervall.
Vi velger derfor å bruke 200 års verdien lik 155 m3/s.

4 Flomvannstander
Det er beregnet vannstand og vannhastigheter for en 200 års flom. Det som bestemmer
flomhøyden og vannhastigheten er helning av elva, svinger i elva og forholdene i
elveløpet som størrelse på stein og eventuelt andre hindringer. I beregningene er modellen
HEC-RAS versjon 5.0.5 benyttet. Informasjon om den finnes i Ref. (10).
I modellen er det benyttet laserdata av terrenget hentet fra Høydedata.no. Disse ble
innhentet på lave vannstander i elva og kan derfor brukes direkte som representasjon av
elvebunn i modellen. HEC-RAS-modellen. Modellen viser at hastighetene er opp mot 2
m/s ned for boligfeltet. Det oversvømte området og typiske verdier av vannhastigheten er
vist i figur 2.

Figur 2 Figur som viser oversvømt området og vannhastigheter i Nordkjoselva forbi
boligfeltet.

Figur 3 Figur som viser vannstanden rett ut for boligfeltet. Den er på kote 3.50 moh.

Figur 3 viser vannstanden rett ut for boligfeltet der det vil nå opp til kote 3.50 moh.
Vanndypet er stort sett i underkant av 3 m, men varierer noe med hastigheten og bredden
av elva. Vanndybden langs den modellerte strekningen er vist i figur 4.

Figur 4 Vanndybden langs den modellerte elvestrekningen. Planlagt boligfelt ligger ved
station 1600.

5 Konklusjon
Det er foretatt en hydraulisk analyse av Nordkjoselva ved Nordkjosbotn. 200 års flommen
er funnet å være 155 m3/s. Resultatet viser at vanndybden forbi det planlagte boligfeltet
er ca. 3 m og vannet står opp til kote 3.50 moh.
For å ta høyde for usikkerhet i beregningene anbefales det at det minst fylles opp til kote
4.00 moh. for å være sikret mot en 200 års flom
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VEDLEGG 1 Kart over feltet til Nordkjosbotn i Troms
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