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Sammendrag: Det er utført hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru

over Reisa i Troms. 200 års flommen er beregnet til 1656 m3/s. En 200 års
flom vil ved brua nå opp til kote 4 moh. i NN2000. Sjøkartverket har
beregnet 200 års stormflo til å ligge på kote 2.15 moh. Det anbefales at
nedre kant bru ikke legges lavere enn på kote 4.5 moh. i NN2000. Det er
da inkludert 0.5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved
flom. Det anbefales å sikre mot vannhastighet på 3.5 m/s. Dette krever
stein av minimum størrelse 0.75 m for å sikre rundt landkar.
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Forord
På oppdrag for Statens Vegvesen har NVE, Hydrologisk avdeling, utført en hydraulisk
analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Reisaelva ved Storslett i Troms. Denne
rapporten beskriver dette arbeidet.
Arbeidet er blitt utført i 2017 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 2017

Sverre Husebye
Seksjonssjef

Per Ludvig Bjerke
Sjefingeniør

Sammendrag
Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru
over Reisaelva i Troms.
Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 1656 m3/s. Det er ikke noe klimapåslag
og som er i henhold til anbefaling fra NVE av 2015.
Høyden av en 200 års flom vil ved brua nå opp til kote 4 moh. (Ref: NN2000).
Sjøkartverket har beregnet 200 års stormflo til å ligge på kote 2.32 moh. referert til
middelvann eller på kote 2.15 moh ref. NN20000.
Det anbefales derfor at nedre kant bru ikke legges lavere enn på kote 4.5 moh. Det er da
inkludert 0.5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved flom.
Hastigheten forbi brua kan nå opp til 3.5 m/s i middelverdi. Selv om den er lavere inne
ved bredden enn midt i elva anbefales å bruke 3.5 m/s. Dette krever stein av minimum
størrelse 0.75 m for å sikre rundt landkar.

1 Innledning
Statens Vegvesen har i forbindelse med en bygging av ny bru over Reisaelva i Troms
engasjert NVE til bistand til en hydraulisk analyse av forholdene ved utløpet.
Det er beregnet vannhastigheter og vannstand og nødvendig bruåpning for en 200 års
flom. 200 års flommen er beregnet av NVE i et tidligere prosjekt i 2017 og funnet til å
være 1676 m3/s ved utløpet.

2 Datagrunnlag
Til beregningene er det benyttet data mottatt fra Statens Vegvesen, laserdata fra Statens
kartverk, informasjon fra Norgeskart og NVE Atlas. Beliggenhet av aktuell bru er vist i
figur 1, 2 og 3. Målte data fra befaringen er vist på kart i figur 2 og som datapunkt
vedlegg 2.

Figur 1 Kart som viser beliggenhet av ny bru.

NVE har i 2017 utført flomberegning for Reisaelva og resultatene derfra er benyttet i
dette prosjektet. Arbeidet er rapportert i NVE rapport 17 av 2017 og heter Revidert
flomberegning for Reisavassdraget.
NVE utført befaring og enkel oppmåling av elva den 30 mai 2017. Bildet av elva ved
befaring er vist i figur 3.
Det finnes ikke data av elvetrauet slik at i den nedre del av elva har vi antatt en høyde av
bunnen basert på de målinger som ble gjort under befaringen og info fra
flomsoneprosjektet i 2002. Da det var svært liten vannføring i elva og lav vannstand i
sjøen under befaringen vil dette likevel gi tilfredsstillende grunnlag for analysen.

Figur 2 Kart som viser beliggenhet av ny bru over reisa ved Storslett i Troms med målte
punkt.

Figur 3 Reisaelva med dagens bru. Foto: PLB

3 Flomberegning
Det er tidligere i 2017 utført flomberegning for Reisavassdraget og dette er rapportert i
NVE rapport nr 18. av 2017.

4 Dimensjonering av bruåpning
For å finne dimensjonerende høyde brua må det beregnes både høyden fra 200 års flom i
elva og høyden fra 200 års stormflo i sjøen.
Reisaelva har liten helning fra sjøen og et godt stykke oppover forbi de to bruene ved
Storslettt. Dette vistes også ved befaring den 30 mai da vannstanden var lik -1.42 moh for
nedre del fra veibrua og forbi fotgjengerbrua.
Fra Statens kartverk sine nettsider sehavnivå.no finnes verdien av 200 års stormflo som er
2.15 moh. Ref. til NN2000 og 2.32 referert til middelvann. For mer info om
sammenhengen mellom NN2000, NN1954 og middelvann se vedlegg 4.
For en 200 års flom i elva er det satt opp en 2-D Hec-Ras modell der topografien er laget
med laserdata fra nettsiden Høydedata fra Statens Kartverk.
Det er også kjørt en 1-d modell med tverrprofil fra flomsoneprosjektet i 2002. I denne er
det brukt data av elvetrauet fra oppmåling av Novatec utført for flomsoneprosjektet for
Storslett i 2002.

Figur 4 Vannlinje for middelflom og 200 års flom i Reisa elv og med lav og høy sjø.

Figur 5 Figur som viser vanndekt området ved 200 års flom i Reisa.

Figur 6 Figur som viser vanndekt området for 200 års flom ved Storslett.

Figur 7 Figur som viser tverrprofil av brua innmålt av Novatec i 1999.

Det er beregnet vannhastigheter med både den 1-dimensjonale og den 2-dimensjonale
modellen. Resultatene fra 1-d modellen viser at høyden ved brua for en 200 års flom er
ca. kote 4 .0 moh.
De viser også at den midlere hastighet er på 3.5 m/s for tverrsnittet ved brua. I
virkeligheten vil hastigheten være størst midt i elva og noe mindre ut mot bredden. Denne
beregningen er gjort på 1 års stormflo i havet. Ved fjøre sjø er hastigheten omtrent den
samme. Det gjelder også vannstanden og som sees av figur 4.

5 Erosjon/Sikring
I alle vassdrag vil det foregå en konstant prosess med erosjon og sedimentering.
Avhengig av type masse i elva vil dette kunne være en kontinuerlig og selvlegende
prosess eller det kan være finere masser og mye graving som trenger vedlikehold og
sikring. Figur 8 viser typisk skisse for sikring av elveskråning.
For sikring av brattere skråninger eller brufundament og mur kreves en noe annen sikring.
Skisser fra vassdragshåndboka er vist i figur 9 og 10. Figur 9 viser hvordan sikring rundt
landkar med vertikal front utføres. Figur 10 viser prinsippskisse for hvordan tørrmur
brukes som sikringstiltak.
Det vil her bli hastigheter på opp mot 3.5 m/s og dette krever stein av minimum størrelse
0.75 m.

Figur 8 Prinsippskisse for erosjonssikring. Fra (7)

Figur 9 Sikring rundt landkar med vertikal front. Fra (7)

Figur 10 Prinsippskisse og dimensjoneringsskjema for tørrmur som sikringstiltak. Fra (7)

6 Is
Det er så lang NVE kjenner til ingen større problem med isganger i Reisa elv ved
Storslett. Det kan imidlertid være utfordringer med vedheft av is på konstruksjoner og
sikringsanlegg. Disse problem forsterkes av tidevannsforskjeller. Det er eksempler på at
is er «plukket» ut av elveforbygninger langs nedre del av elva av is og tidevann.

Det er også viktig å holde sideløp på Storslettsiden åpen og at det bla ikke deponeres snø
fra snøbrøyting her. Dette for å hindre at her fryser til en isdemning som kan forårsake
problemer under flom og isløsning.

7 Konklusjon
Det er foretatt en hydraulisk analyse av forholdene ved ny bru over elva Reisa ved
Storslett i Troms.
Den beregnede 200 års flommen er funnet å være 1656 m3/s. Det er da ikke noe
klimapåslag for å ta høyde for fremtidige klimaendringer som er i overenstemmelse med
NVE sitt anbefaling.
Fra sehavnivå.no finnes at 200 års stormflo ligger på kote 2.15 moh. referert i forhold til
NN2000. 200 års flomvannstanden i elva er beregnet til 4.0 moh.
Det er den høyeste verdien av flomvannstand i elva og 200 års stormflo som skal være
utgangspunkt for bestemmende høyde. Det anbefales derfor at nedre kant bru ikke legges
lavere enn på kote 4.5 moh. Det er da inkludert 0.5 m for å ta høyde for at drivgods og is
driver i elva ved flom.
Hastigheten forbi brua kan nå opp til 3.5 m/s i middelverdi. Selv om den er lavere inne
ved bredden enn midt i elva anbefales å bruke 3.5 m/s. Dette krever stein av minimum
størrelse 0.75 m for å sikre rundt landkar.
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