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Forord 

Under den politiske prosessen med reguleringsplanen for et planlagt boligfelt i 

Tønsvik i Tromsø kommune tok firmaet T0NSVIK AS v/Ole Bårdsen og Steinar 

Wright kontakt med NVE. De ønsket å få gjennomført vannlinjeberegninger for den 

nedre del av Tønsvikelva som grunnlag for en faglig vurdering av om området var 
flomfarlig. 

Det planlagte feltet ligger langs elva over en strekning på ca 300 m langs venstre 

bredd sett i strømretningen, oppstrøms Tønsvikelv bru. Feltet ligger bak en 
forbygning som ble bygget av NVE Forbygningsavdelingen i 1980. 

Denne rapporten beskriver forutsetninger og beregninger som ligger til grunn for 

fastsettelsen av vannlinjer for dimensjonerende situasjoner i elva. 

Rapporten er utarbeidet av Roger Sværd ved NVE Region Nord. Arbeidet ble startet 

opp 18. mai da profiler fra elva forelå fra oppdragsgiver. Rapporten og beregningene 
er kvalitetssikret av Kai Fjelstad ved Hydrologisk avdeling, Hydrometriseksjonen. 

Oslo, juli 1999 

Kjell Repp 
avdelingsdirektør 

Aage Josefsen 
seksjonssjef 
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1. Innledning 
Firmaet TØNSVIK AS, vi Ole H Bårdsen og Steinar Wright, har kontaktet 

NVE Region Nord for å få utført vannlinjeberegninger i Tønsvikelva på 

oppdragsbasis. Dette kapittel beskriver bakgrunnen for oppdraget, og 

det metodiske opplegget som er brukt i beregningene. 

1.1 Bakgrunn for rapporten 
Tønsvik AS ønsker beregninger av vannlinjer for Tønsvikelva i forbindelse med et 
planlagt boligfelt inntil elva. Feltet ligger langs elvas venstre bredd like bak 
eksisterende forbygningsanlegg. Se Bilag 1 og vedlegg 1.1 og 1.2. Beregningene skal 

brukes i den videre prosessen med å realisere et eventuelt boligfelt i det aktuelle 
området. 

1.2 Generelt om vannlinjeberegninger i elver med 
matematiske modeller 
Vannlinjemodellen HEC-RAS er en numerisk modell for å beregne vannstander i et 
elveleie. Modellen er utviklet av U. S. Army Corps of Engineers på 1960-tallet. Den 

har vært under kontinuerlig utvikling og den versjonen som er brukt for Tønsvikelv 
ble ferdig i september 1998. Modellen er velegnet til beregning av vannstander ved 
dimensjonerende flom, og eventuelt kombinert med isdekke og isgang, ved vurdering 
av flomsikkerhet og flomforebyggende tiltak. Modellen er også velegnet til 

beregninger av virkninger på vannstander av forskjellige inngrep og forandringer av 
tverrsnittsforholdene i elveleiet. Dette kan være broer, vegfyllinger utvidelse av 
tverrsnitt, uttrauing, Uttak av grus, kanaliseringer osv. 

1.3 Teoretisk bakgrunn for HEC-RAS Ver.2.2 
Vannlinjeprofiler beregnes fra tverrsnitt til tverrsnitt med bruk av den endimensjonale 

energiligningen hvor friksjonstapene beregnes med Mannings formel, dette er 

nærmere beskrevet i IRef li. Ut fra en kjent vannstand i et tverrsnitt, utgangspunktet 

er en såkalt grensebetingelse enten i oppstrøms eller nedstrøms ende av 
prosjektstrekningen, beregnes vannstanden i neste tverrsnitt ved en iterativ prosedyre. 

1.4 Nødvendig datagrunnlag ved bruk av HEC-RAS 
Ver.2.2 
Det er nødvendig med oppmålte data for tverrprofiler normalt på strømretningen i 
elva. 

Videre er det en stor fordel å ha tilgang på en eller flere oppmålte vannlinjer i 
flomsituasjoner som er størst mulig i forhold til den dimensjonerende flommen i 
vassdraget. På bakgrunn av dette kan det foretas en kalibrering av 
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friksjonsforholdene i elva. Dersom dette datagrunnlag ikke finnes kan 

friksjonsfaktorer og tapskoeffisienter finnes ut fra erfaringstall fra beregninger i 

lignende elver. I en rekke amerikanske elver er det vist at anslag for ruheten eller 

friksjonen kan estimeres ut fra tabellverk og erfaringstall med god sikkerhet. En 

feilmargin på ± 15 % i Manningstall regnes her som meget bra. Se IRef 2/. 

Det er meget viktig å ha representative tverrprofiler for den aktuelle strekningen, 

spesielt der det skjer markerte endringer i helning, elvebredde, ruhet og vannføring. 

Antall tverrprofiler som legges inn i modellen er avgjørende for hvor nøyaktig 
beregningene blir. Ofte interpolerer man et profil eller flere mellom to målte profiler 

for å få en bedre hydraulisk kontroll over elvestrekningen. 

2. Grunnlagsdata 
Beskrivelse av aktuelle data for beregningene i Tønsvikelva 

2.1 Kart 
Hele området er kartlagt i målestokk l : 1000 med det nyeste NGO høydereferanse, 
NNN 1957. 

2.2 Profilgrunnlag 
Elva ble førstegang profilert i september 1965 av NVE Forbygningsavdelingen. 

Høydegrunnlaget for denne profileringen var en bolt på Tønsvik bru med høyde 6.94 

moh. 

Beregningene i denne rapporten bygger på en helt ny profilering i mai 1999, som ble 

utført av JØRGENSEN PLANKONTOR, rådgivende ingeniør som har utarbeidet 
reguleringsplanen for det aktuelle boligfeltet, i samarbeid med TØNSVIK AS. 

Høydegrunnlaget er også denne gangen bolten på Tønsvik bru, men denne bolthøyden 

er nå i nytt NGO høydegrunnlag NNN 1957 gitt høyden 7.76 moh. Plasseringen av 
profilene er vist i bilag 2 og delvis i vedlegg 1.1 og 1.2, og ble foretatt i samsvar med 

profileringen i 1965. 

2.3 Hydrologiske data 
Tønsvikelva ligger i et område med et klart høstflomregime. Dette betyr at de 

dominerende flommer er en kombinasjon av betydelig nedbør i form av regn, og 

samtidig snøsmelting pga relativt høye temperaturer og sterk vind inn fra 
havområdene utenfor. 

Beregningen av middelflommen bygger på avløpsmålinger i sammenlignbare 
vassdrag i regionen. Vannmerkene 197.8 Ersfjordelv (19.3 km2) og 200.3 

Skogsfjordvatnet (134 km2) er benyttet i analysen. Disse har registreringsperioder 
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hhv 16 og 42 år. For Sistnevnte serie er det beregnet en tilsigsserie for naturlig felt 

inn til Skogsfjordvatnet for å korrigere for selvreguleringen i vatnet. 

Feltet til Tønsvikelva har et areal på ca 75 km2, og et spes. avløp på ca 40 l/skm2• 

Dette gir et normalavløp på ca 3 m3 Is. 

Midlere høstflom for Tønsvikelva er bestemt til ca 18 m3/s. Bestemmelsen av 10, 50-

, 100-, og 200-årsflommene bygger på frekvens analyser av de nevnte seriene i 

regionen, se bilag 3. T-årsflommene er bestemt til hhv 30, 49, 58 og 68 m 3/s. 

2.4 Data fra isganger 
På grunn av det aktuelle hydrologiske regimet Tønsvikelva ligger i blir 
kombinasjonen flom og isgang dimensjonerende. Dette vil si at alle konklusjoner vil 

være avhengig av simuleringene av vannstandsforhold i en slik kombinert situasjon. 

Det finnes sparsomt med data fra is ganger i Tønsvikelva. Men NVE's arkiv over 

forbygningssaker inneholder informasjoner om to situasjoner, i 1964 og i 1984, hvor 

slike kombinasjonsflommer har forårsaket oversvømmelser og skader. Vi har også 

fra oppdragsgiver fått oversendt en avisartikkel fra mars 1984. I denne artikkelen 
nevnes også situasjonen og skadeforløpet ved isgangen/flommen i oktober 1964. 

Situasjonen i 1984 var en kombinasjonsflom av betydelig nedbør og samtidig 

snøsmelting, kombinert med isoppstuvning like nedstrøms Tønsvik bru. Her oppstod 
det en tykk isbakse som hadde en lengde på ca 200 m. Elveleiet var fullt av is helt 

ned til sjøen. Det oppstod en oppstuvning av vannstanden like nedstrøms brua og 

vannet tok seg veg innover mot industriområdet på venstre bredd. 

Situasjonen i 1964 var av lignende karakter men da oppstod isbaksen sannsynligvis 

slik at tverrsnittet under brua ble delvis tettet igjen av isen. Vannstandsoppstuvningen 

like oppstrøms brua medførte at deler av veglegemet ble gravd ut på begge sider av 
brua. Det oppstod skader på jord, bygninger og en forretning nedstrøms brua. 

Det finnes ikke andre data en disse beskrivelsene. Det ble ikke oppmålt høyder eller 

vannlinjer. Vi vet bare hvor oppstuvningene skjedde. 

På målestasjoner i uregulerte elver i regionen finner vi igjen situasjonene i form av 

stor flom. Med basis i dette kan vi anslå flomstørrelsene i Tønsvikelva til ca 50 m3 Is i 
oktober 1964, dvs ca en 50-årsflom. I mars 1984 var vannføringen i Tønsvikelva 

sannsynligvis ca 30 m3/s, dette tilsvarer en 10-årsflom. 

2.5 Vannlinjedata 
Vi har ikke hatt tilgang på innmålte vannlinjer under flom. Modellen har derfor ikke 

kunnet kalibreres slik en ideelt sett bør. Vårflommen i 1999 ble såpass moderat at 

den ikke ville vært egnet til slik kalibrering. Tidsaspektet for beregningene gjør også 
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at det ikke har vært tid til å vente på egnede flommer, det kan ta flere år før en 

tilstrekkelig stor flom inntreffer i vassdraget. 

2.6 Flo og fjære 
Tidevannsdata fra Tromsø er benyttet som nedstrøms grensebetingelse. Viser til 

Tidevannstabeller for den norske kyst fra Statens Kartverk, Sjøkartverket, IRef 3/. 

Høyeste observerte vannstand er 3.56 m, denne er observert i 1967 og i 1978. 

Forskjellen mellom høydesystemene på sjø og land er 1.56 m. Referansenivået for 
sjøhøyder ligger under referansenivået på land. Utgangshøyden for nederste profil 

ved vannstandsberegningene blir da 2.00 moh ilandhøyde. 

3. Beregninger 
Beskrivelse av beregningsalternativer som er gjennomført i Tønsvikelva. 

Beskrivelse av usikkerhetsmomenter knyttet til beregningene av 

resulterende vannlinjehøyder. 

3.1 Kalibrering av modellen 
Da vi ikke har hatt tid innen prosjektet til å avvente store flommer for oppmåling av 
vannlinjer er det ikke foretatt en vanlig kalibrering av modellens friksjonsforhold. 

Det er benyttet data fra tabeller som bygger på tidligere simuleringer i andre vassdrag 

som kan sammenlignes med dette. Se /Ref 4/. 

3.2 Beregningsalternativer 
Beregningene er foretatt i flere alternativer for å fange opp alle aktuelle 

kombinasjoner av årsaksfaktorer til oversvømmelse. 

• Vannstander knyttet til dimensjonerende flommer, i en høstflomsituasjon uten is i 
elva. 

• Tilsvarende flommer, men i en vintersituasjon med stabilt isdekke på 0.5 m 
tykkelse og uten isgang. 

• Tilsvarende flommer, vintersituasjon og isdekke, med isgang like nedstrøms 

brua. 

• Tilsvarende, isgang like nedstrøms og gjennom brua. 

• Tilsvarende, isganger alternative steder oppstrøms brua. 
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3.3 Usikkerhet 
Det er flere forhold som bidrar til den resulterende usikkerhet i beregnede vannlinjer. 

Viktigst er et godt profilgrunnlag. De oppmålte profiler fra mai 99 stemmer godt 

overens med oppmålingene i 1965. Dette gjelder både tverrsnittsarealer og 

lengdefall. Dernest er friksjonsfaktorene viktig. Ut fra tilsendt bildemateriale ( se 

forsiden av rapporten) fra vår oppdragsgiver fremgår det at elva er lite kompleks med 

få og ryddige svinger og et relativt ensgradert materiale i elvebunnen. Dette gjør at 

valget av friksjonsfaktorer for elva kan gjøres med liten usikkerhet. 

Det knytter seg vanligvis betydelig usikkerhet til beregninger av vannlinjepassasjer 

gjennom brutverrsnitt, og da særlig når elva er islagt og en har isganger. Resultatene 

fra simuleringene er i godt samsvar med observerte ekstremsituasjoner i 1964 og i 

1984. Vi føler oss derfor trygge på at de beregnede vannlinjer oppover elva er 
beheftete med helt normale feilverdier. 

Ut fra erfaringer med lignende beregninger i andre sammenlignbare elver antydes en 
usikkerhet i vannlinjer oppover elva til ± 10 - 20 cm i vertikal høyde 

4. Resultater 
Resultater fra beregningsalternativene. 

4.1 Alternativ 1 
Vannstander knyttet til dimensjonerende flommer, i en høstflomsituasjon uten is i 
elva. 

12 leg_nd 

WS Tz20Qår 
--- ..... ---

Cm T:200'r 

Ground 

LOB 

ROB 

/ i ~ .li <O ~ <O ~ 
o .. :? ~ ~ .., 

~ !! e !il N 

l i 1 1 [ .. 1 '" 1 '" t i 1 " " l ii ~ iS. ~ ~ ~ 
o 
o 200 "'" 600 BOD 1000 

Main Chennel DiWlnce (ml 

Figur 1 
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Figuren viser et langsgående profil fra storflo på vst 2.0 moh i profil O til venstre i 

figuren , og til profil 21 til høyre i figuren som representerer siste oppstrøms profil. 

Linjen med sorte bokser representerer elvebunnen. Basis for denne linja er de målte 
profilene som er navngitt på vertikale linjer ned fra bunnlinja. Mellompunkter er 

interpolerte verdier mellom dypålene. 

Tykk brun linje, LOB, representerer topp venstre kanalkant sett i strømretningen, dvs 

den maksimale høyde på hovedkanalen i elva. Topp av forbygningen inn mot det 

planlagte boligfeltet ligger ennå noe høyere, varierende fra profil til profil. Stiplet 
grønn linje, ROB , er tilsvarende høyre kanalkant av elva. 

Tykk blå linje viser vannlinjen, eller vannstanden, oppover elva ved 200-årsflom. 

Vannlinjene for 50-, og lOO-årsflommmene ligger selvsagt lavere, hhv ca 10 cm og ca 

25 cm. Boligfeltet ligger oppstrøms profil 9, Øvre begrensning er profil 17. På 
strekningen er vannstanden hele tiden under topp forbygning . 

Ved nedre begrensning av feltet er vannstanden ca 1.1 m under topp forbygning. Ved 

feltets øvre begrensning er vannstanden ca 2.6 m under topp forbygning. Ved profil 

15 og 16 er vannstanden ca 1.7 m under topp forbygning . 

Lavest sikkerhet har partiet ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms Tønsvik bru. 
Her er vannstanden bare ca 80-90 cm under topp elvekant. 

4.2 Alternativ 2 
Vannstander knyttet til dimensjonerende flommer, i en vintersituasjon med stabilt 

isdekke på 0.5 m tykkelse og uten isgang. 

L.good 

ws T:200'r 

Main ChanneI Dlstance (ml 

Figur 2 
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På strekningen er vannstanden hele tiden under topp forbygning. Vannlinjen 

overtopper elvekanten ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms brua. Det samme 
skjer like nedstrøms brua. 

Ved nedre begrensning av feltet er vannstanden ca 40 cm under topp forbygning. 

Ved feltets Øvre begrensning er vannstanden ca 2 m under topp forbygning . Ved 
profil 15 og 16 er vannstanden ca 1 m under topp forbygning . 

Partiet ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms Tønsvik bru overtoppes. Her er 
vannstanden ca 30 - 40 cm over topp elvekant. Vannet vil ta seg veg mot 

eksisterende bebyggelse. 

Dette indikerer et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse like oppstrøms brua. 

4.3 Alternativ 3 
Vannstander knyttet til dimensjonerende flommer, i en vintersituasjon med stabilt 
isdekke på 0.5 m tykkelse og isgang like nedstrøms brua. 

\2 L ond 

en! T.200år 

WS T",200år 

Ground 

lOB 

; : JI ~ ~ ~ ~ 
o N :' ~ ~ ~ ~ ~ l<i N 

1 '" '5 " l i " l t l '" " 1 t ii ~~ ~ ~ is. ~ ~ ~ ~ ~~ 
200 .00 600 800 \000 

Msr. Cnannel Dietanoe (m) 

Figur 3 

På strekningen er vannstanden hele tiden under topp forbygning. Vannlinjen 
overtopper elvekanten ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms brua. Det samme 

skjer like nedstrøms brua. 

Ved nedre begrensning av feltet er vannstanden ca 40 cm under topp forbygning. 

Ved feltets øvre begrensning er vannstanden ca 2 m under topp forbygning . Ved 

profil 15 og 16 er vannstanden ca 1 m under topp forbygning. 

Partiet ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms Tønsvik bru overtoppes. Her er 
vannstanden ca 30 - 40 cm over topp elvekant. Vannet vil ta seg veg mot 

eksisterende bebyggelse. Det skjer en betydelig oppstuvning like nedstrøms brua 
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Dette indikerer et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse like oppstrøms og 

nedstrøms brua. 

4.4 Alternativ 4 
Vannstander knyttet til dimensjonerende flommer, i en vintersituasjon med stabilt 

isdekke på 0.5 m tykkelse og isgang like nedstrøms og gjennom brua. 

12 Leg.nd 

Cm T_ 200'r 

WS T.200'r 

Ground 

LOB 

: ~ ~ ~ Q 
o N :! ~ ~ ~ ~ !' ~ !il" 

~ l l " t " t ~ l i l " " 1 i t " t'S 
li ~ ~ O- ~ ~ ~ li li 

200 400 600 eoo 1000 

Main Channel Distance (m) 

Figur 4 

På strekningen er vannstanden hele tiden under topp forbygning. Vannlinjen 
overtopper elvekanten ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms brua. Det samme 

skjer like nedstrøms brua. 

Ved nedre begrensning av feltet er vannstanden ca 40 cm under topp forbygning . 

Ved feltets øvre begrensning er vannstanden ca 2 m under topp forbygning. Ved 

profil 15 og 16 er vannstanden ca 1 m under topp forbygning . 

Partiet ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms Tønsvik bru overtoppes. Her er 

vannstanden ca 50 - 60 cm over topp elvekant. Vannet vil ta seg veg mot 

eksisterende bebyggelse. Det skjer en betydelig oppstuvning like nedstrøms brua 

Dette indikerer et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse like oppstrøms og 
nedstrøms brua. 
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4.5 Alternativ 5 
Vannstander knyttet til dimensjonerende flommer, i en vintersituasjon med stabilt 

isdekke på 0.5 m tykkelse og oppbygging av isdam alternative steder oppstrøms brua. 

4.5.1 Isdam fra brua og ca 130 m oppover elva til boligfeltets nedre 
begrensning. 

12 

~ ~ <O ~ <O " 
o N ~ 

l l l '[ 1 l .. '" l i i ~ ~ 
200 400 

Man Charmel Distance (m) 

Figur 5 

;o: ~ <O 
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600 1000 
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Cm T ~ 200år 

WS T,;200år 

Ground 

LOB 

Resultatene viser at vannstanden på strekningen mellom profil 8 og 21 hele tiden er 

under topp forbygning . Vannlinjen overtopper elvekanten ved eksisterende 

bebyggelse like oppstrøms brua. Det samme skjer like nedstrøms brua. 

Ved nedre begrensning av feltet er vannstanden ca 20 cm under topp forbygning . 

Ved feltets Øvre begrensning er vannstanden ca 2 m under topp forbygning. Ved 
profil 15 og 16 er vannstanden ca l m under topp forbygning. 

Partiet ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms Tønsvik bru overtoppes. Her er 
vannstanden ca 10 - 30 cm over topp elvekant også for profil 7. Ved profil 8 er 

vannstanden som ved profil 9 ca 20 cm under topp forbygning. Vannet vil ta seg veg 

mot eksisterende bebyggelse. Det skjer en betydelig oppstuvning like nedstrøms brua 

Dette indikerer et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse like oppstrøms og 

nedstrøms brua. 
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4.5.2 Isdam 220 til 330 moppstrøms brua , ca midt på boligfeltet. 
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Figur 6 

Også her viser resultatene at vannstanden på strekningen mellom profil 8 og 21 hele 

tiden er under topp forbygning . Vannlinjen overtopper elvekanten ved eksisterende 

bebyggelse like oppstrøms brua. Det samme skjer like nedstrøms brua. 

Ved nedre begrensning av feltet er vannstanden ca 40 cm under topp forbygning. 

Ved feltets Øvre begrensning er vannstanden ca 2 m under topp forbygning . Ved 

profil 15 og 16 er vannstanden ca 1 m under topp forbygning . Ved profilene 12, 13 
og 14 er vannstandene ca 80 cm under topp forbygning. 

Partiet ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms Tønsvik bru overtoppes. Her er 
vannstanden ca 10 - 30 cm over topp elvekant. Vannet vil ta seg veg mot 

eksisterende bebyggelse. Det skjer en betydelig oppstuvning like nedstrøms brua 

Dette indikerer et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse like oppstrøms og 

nedstrøms brua. 
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4.5.3 Isdam 350 til 480 moppstrøms brua, ved øvre begrensning av 
boligfeltet. 
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Figur 7 

Ved nedre begrensning av feltet er vannstanden ca 40 cm under topp forbygning . 

Ved feltets Øvre begrensning er vannstanden ca 1.2 m under topp forbygning. Ved 
profil 15 og 16 er vannstanden hhv ca 1.0 og 0.5 m under topp forbygning . 

Partiet ved eksisterende bebyggelse like oppstrøms Tønsvik bru overtoppes. Her er 
vannstanden ca 10 - 30 cm over topp elvekant. Vannet vil ta seg veg mot 

eksisterende bebyggelse. Det skjer en betydelig oppstuvning like nedstrøms brua 

Dette indikerer et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse like oppstrøms og 
nedstrøms brua. 
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5. Konklusjon 

Beregningene viser at det ikke vil være fare for oversvømmelser inn i det aktuelle 

boligfeltet i flomsituasjoner med gjentaksintervall 100 - 200 år, og betydelige 

ismengder i vassdraget, kombinert med isgang i vassdraget. 

Beregningene viser at det oppstår oversvømmelser like oppstrøms brua på venstre 

bredd i alle simulerte situasjoner for islagt elv. Disse oversvømmelser er en fare for 

eksisterende bebyggelse og infrastruktur, men berører ikke det planlagte boligfeltet. 
Området nedstrøms brua er tilsvarende utsatt på samme side av elva. 

En tilfredsstillende sikring av området like oppstrøms og nedstrøms brua på venstre 
bredd kan oppnås ved å forhøye eksisterende flomverk med l - 1.5 m i laveste punkt. 

Ytterligere senkning av vannlinjene i vassdraget kan oppnås med en kombinasjon av 

tiltak som samlet gir et større elvetverrsnitt i det aktuelle parti av elva. 
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Bilag 

Bilag 1: Oversiktskart 

Kart over Tromsø-området, Tønsvik ligger like nord-nord-øst for Tromsø 
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Bilag 1.1 Kart Tønsvikvassdraget 

T ønsvikvassdraget. 
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Bilag 2: Profiler 

Profilene som ble oppmålt av JØRGENSEN PLANKONTOR. 
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Bilag 3: Flommer i Tønsvikelv 
Frekvensfordeling av flommer i Tønsvikelv. 
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