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Vannhåndtering for ny E8 mellom Sørbotn og Laukslett, vestre trasé 
 

Ny E8 vil krysse et stort antall mindre bekker/oppkom og 5 elver. Overflatevann fra bekker 
og oppkom benyttes i dag til drikkevann for de fleste husstandene langs Andersdalvegen (fv. 
7902). Dette vedlegget gir en beskrivelse av tiltak i elver, bekker og brønner som blir berørt 
av vegen. 

 

Regelverk for flom- og kapasitetsberegninger 
Dimensjonerende avrenning (Qdim,T) fra flom i elver og bekker er i håndbok N200 gitt som 

 

 

 

Returperioden T skal velges ut fra vegens sikkerhetsklasse. Fremtidig ÅDT på E8 er > 4000 
noe som gir sikkerhetsklasse V3 og dermed en returperiode på 200 år for tverrdrenering og 
100 år for langsgående drenering.   

Sikkerhetsfaktor for fremtidige klimaendringer (Fk) er satt til 1,3 for både store og små 
nedbørsfelt for Troms fylke. Sikkerhetsfaktor for usikkerhet ved beregningsmetode (Fu) er satt 
til 1,2 for anlegg innenfor sikkerhetsklasse V3. Dimensjonerende avrenning for stikkrenner og 
kulverter er da gitt som 

 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑇𝑇 = 1,56 ∙ 𝑄𝑄𝑇𝑇 

 

Håndbok N200 setter også krav til kapasitetsberegninger og gjenfylling av rør.  

Total nedbør for området er målt til 894 mm, fordelt som 352 mm sommernedbør og 542 mm 
vinternedbør (kilde: NEVINA).  Noe som indikerer at snøsmelting kan gi de største 
flomtoppene.  NVE benytter en sikkerhetsfaktor for fremtidige klimaendringer på 1,4 for alle 
bekker/elver i hele landet.  Dette avviker derfor fra gjeldende regelverk i SVV. 
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Elver med et nedbørsfelt > 2 km2 
Det er tre elver i planområdet med et nedbørfelt > 2 km2, det er Sørbotnelva, Reipkrokelva og 
Mellajordelva der Sørbotnelva er vesentlig større enn resten av elvene. Nedbørsfeltet til 
Sørbotnelva er vist i Figur 1. 

 

 

Figur 1 Nedbørsfelt til Sørbotnelva (kilde: NEVINA) 

 

Figur 2 viser de største nedbørfeltet der ny E8 blir liggende langs fv. 7902. Nedbørsfeltene til 
Reipkrokelva, Piksteinelva og Mellajordelva grenser mot hverandre ved Blåfjellet som 
representerer det høyeste punktet og dermed vannskillet i dette området.  
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Figur 2 Viser det største nedbørsfeltene i området der ny E8 blir liggende på oversiden av fv. 7902 

 

Dimensjonerende avrenning for de største nedbørsfeltene er vist i Tabell 1. Verdien for 
dimensjonerende avrenning er kulminasjonsverdien, dvs. flomtoppen. 

Tabell 1 Flomverdier for de største elvene ved bruk av RFFA (2018) (kilde:NEVINA) 

Nedbørsfelt Areal (km2) Q200 (m3/s)  Q200. 1,56 (m3/s)  Farge i Figur 2   
Sørbotnelva 41,0 55,0 85,9 Vist i Figur 1 
Reipkrokelva 9,6 16,9 26.4 Blå 
Mellajordelva 2,9 5,6 8,7 Rød 
Steinbakkelva 1,3 2,7 4,2 Gul 
Bekk ved 
Rundtuva 

1,03 1,9 2,9 Rosa 

Kjørneselva 0,51 1,06 1,7 Grønn 
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Dimensjonerende avrenning er her basert på «Regional flomfrekvensanalyse (RFFA-2018)».  
Ulike metoder fører til variasjoner i resultatet.  For eksempel blir beregnet kulminasjonsflom 
basert på NIFS-formelverk (2015) Q200 = 27,0 m3/s for Reipkrokelva og Q200 = 94,1 m3/s for 
Sørbotnelva.  Dvs. en liten forskjell for Reipkrokelva, men en betydelig forskjell for 
Sørbotnelva.  I neste planfase vil vi se litt nærmere på de elvene der det er størst variasjon 
mellom ulike beregningsmetoder for dimensjonerende avrenning.  Befaring og måling av 
vannføring i enkelte av elvene kan gi mer informasjon om faktisk vannføring.  

 

Bekker og elver med nedbørsfelt ≤ 2 km2 

Mellom nedbørsfeltene vist i Figur 2 finnes det mange mindre bekker og oppkom.  Figur 3 
viser mindre bekker og oppkommer som ligger mellom Mellajordelva og Skredelva.  Dette er 
typiske flombekker og oppkom som vil ha stor vannføring i forbindelse med snøsmelting, 
intensiv- og langvarig nedbør. Normalavrenningen er generelt er lav. Oppkommer er 
grunnvann som kommer opp på grunn av artesisk trykk.  Flere av disse mindre bekkene og 
oppkommer blir i dag brukt til privat vannforsyning.  

 

Figur 3 Kartutsnittet er hentet fra Norgeskart og viser mindre bekkeløp og oppkom mellom Mellajordelva og Skredelva. 

Håndbok N200 anbefaler at estimat på dimensjonerende avrenning (Q200) for små nedbørsfelt 
med et feltareal  ≤ 2 km2 skal beregnes ved hjelp av den rasjonelle metoden.  Den rasjonelle 
formelen er gitt som: 

𝑄𝑄200 = 𝐶𝐶 ⋅ 𝑖𝑖 ⋅ 𝐴𝐴 

Her er C en avrenningsfaktor, i nedbørsintensitet (l/(s ha)) og A er feltareal (ha). 
Nedbørsintensitet i form av Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF-kurver) skal hentes fra 
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nærmeste målestasjon som her er Bardufoss stasjon på Målselv.  Stasjonen har målinger fra 
18 sesonger og betraktes derfor som god.  IVF-kurvene fra Bardufoss er vist i Figur 4. 

Flomvannføringen i denne formelen bestemmes i stor grad av avrenningsfaktoren C.  For 
skogsområder er det vanlig å bruke verdier mellom 0,2 – 0,5 mens den vanligvis ligger 
mellom 0,6 – 0,9 for bare flater.  For nedbør med en returperiode på 200 år er det anbefalt at 
C-verdien økes med 30 %.  Vi vil her bruke en vektet C-verdi som er tilpasset de aktuelle 
feltparameterne.   

 

Figur 4 IVF kurve fra Bardufoss.  Kurven er hentet fra Norsk Klimaservicesenter, https://klimaservicesenter.no/ 

En usikkerhet til metoden er hvorvidt IVF kurver for Bardufoss er representative for nedbøren 
i dette området. Håndbok N200 stiller derfor krav om at det skal brukes flere metoder for 
beregninger av dimensjonerende avrenning. 

Det er viktig at utløpet fra de nye stikkrennene utformes slik at bekkeløpene bevares og 
vannet ledes inn mot dagens drenering for fv. 7902.   

 

Skredelva. 
På grunn av fare for flomskred i skredelva er det prosjektert  inngrep i elva og voller rundt for 
å lede skredmassene mot bekkeløpet.  Disse tiltakene er beskrevet i rapport B11172-SKRED-
01 «Skred, E8 Sørbotn-Laukslett, Ramfjorden vest, Skredfare og skredsikring, fagrapport til 
reguleringsplan», og vist i Figur 5. Det nye bekkeløpet vil være større enn dagens naturlige 
bekkeløp, men skal tilpasses slik at både flom og minste-vannføring sikres.   

https://klimaservicesenter.no/


Vedlegg til reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé  06.04.2020 

6 
 

 

Figur 5 Figuren er tatt ut fra planprogrammet og viser tiltak i og rundt Skredelva. Blå pil indikerer nytt bekkeløp. 

 

Skredvollene som skal lede sørpeskred inn mot skredelva krysser flere mindre bekkeløp.  
Vannet i disse bekkene vil samles og ledes langs vollene.  Dette fører til økt vannføring i 
«samle-bekkene». Stikkrenner i dagens fv.7902 som får økt avrenning som følge av dette skal 
erstattes hvis dagens løsning ikke har tilstrekkelig kapasitet til å takle de økte vannmengdene. 

Det vil være skredtiltak også for Steinbakkelva og Mellajordelva, men ikke like omfattende 
som i Skredelva.  Disse er også beskrevet i rapport B11172-SKRED-01. 

 

Elver der det er planlagt bru 
Alle bruer skal ha en fri høyde over vassdrag slik at det er minst 0,5 m klaring mot 
overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom (krav i N400). Tabell 2 gir en oversikt 
over de elvene der det er planlagt bru.   

Tabell 2 Elver som skal krysses med bru  

Navn Kommentar Ca. profilnummer 

Sørbotnelva brua Spennvidde 24-24 500 

Reipkrokelva bru Spennvidde 21-28-21 2040 

Kjørneselva bekkekulvert Kulvert 4170 

Steinbakkelva bru Åpning for skred: 20 m 4985 

Skredelva bru Åpning for skred: 18 m 5525 

Mellajordelva bru Åpning for skred: 20 m 6245 

Kjoselva bekkekulvert Kulvert 8915 
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De tre bruene som er dimensjonert for snø- og sørpeskred har en vesentlig større lysåpning 
enn hva de ha fått basert på dimensjonerende flom.   

Erosjonssikring av bekkeløp i skjæringer 
På delstrekninger av ny E8 ligger vegen i skjæring på «fjell-siden».  Dette dreier seg stort sett 
om løsmasse-skjæringer.  Bekkeløp som føres ned i slike skjæringer skal sikres med dekkelag 
av stein og filterlag for å unngå erosjon.  Utførelse av åpne bekkeløp i skjæringer og størrelse 
på plastrings stein følger retningslinjer gitt i Vassdragshåndboka (2010).  N200 anbefaler at 
det bør brukes en sikkerhetsfaktor Fs,D50 = 1,4 for dimensjonering av plastring, spesielt rundt 
inn- og utløp til rør/sikkrenner. 

Private drikkevannsbrønner 
Flere av bekkene/oppkom fungerer i dag som drikkevannskilder for beboerne i fv. 7902.  
Prosjektet er derfor i gang med indentifisering av alle brønner og prøvetaking av vann for å 
dokumentere vannkvalitet.  Prosjektet ønsker å ivareta alle drikkevannsbrønner så langt det er 
mulig.  Brønner som ligger slik til at de ikke kan erstattes med annet overflatevann vil bli 
erstattet med borebrønner.   

Det er planlagt en befaring sommer 2020 for å kartlegge alle private drikkevannskilder og 
prøvetaking. 

Midlertidige tiltak for å hindre/minimere blakking av vann og andre ulemper i forbindelse 
med anleggsperioden vil bli utredet.  Slike tiltak kan være at bekkeløpet i en periode legges i 
rør.  Filtrering kan også bli aktuelt.  Det kan bli behov for tilkjøring av vann til beboere i en 
kortere periode, men prosjektet ønsker at tiltak for å ivareta privat vannforsyning 
gjennomføres tidlig i utbyggingsperioden. 
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