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Hovedbekken fra slalåmbakken rett før innløpet til
kulverten/det kommunale hovednettet for overvann

Sammendrag
Sweco Narvik er engasjert av Narvikfjellet AS i forbindelse med sluttføringen av
Områdeplan Narvikfjellet. Med bakgrunn i planforslaget fra DBC Arkitektur AS
skal Sweco i denne rapporten utrede hvordan utbyggingen i fjellet kan påvirke
avrenningen og endre belastningen på nedenforliggende overvannsnett. Videre å
finne de rette avbøtende tiltak slik at man kan nå målet – å bygge ut
Fagernesfjellet uten å øke momentanbelastningen på eksisterende
hovednett/bekker.
Vi har analysert eksisterende overvannsnett på et overordnet nivå, vurdert
topografien i Fagernesfjellet for å beskrive de enkelte avrenningsfeltene som
avgir overvann til hovednettet. Videre har vi med hjelp av anerkjente
beregningsmodeller og verktøy beregnet overvannsmengdene fra hvert felt og
sett dette opp mot de kapasiteter vi antar hovednettet har.
Med dette som grunnlag har vi kommet fram til flere alternative løsninger på
utfordringene og kostnadsberegnet dem.
Med bakgrunn i denne rapporten vil vi konkludere med at Narvikfjellet AS kan
bygge ut Fagernesfjellet i henhold de de rammer som er gitt i Områdeplan
Narvikfjellet, uten at man belaster det kommunale overvannsnettet utover den
kapasiteten det har i dag.
Dette er mulig gjennom ett av de avbøtende tiltak som er foreslått, alternativt
1. Ett stort fordrøyningsmagasin ved sletta (9,3 mill.kr. eks mva)
2. Avskjærende kulvert fra Pumpehus 2 ved Asbjørnstua og bort til
Taraldsvikelva kombinert med et mindre fordrøyningsmagasin på sletta,
evt. nærmere senterområdet i Områdeplanen (7,5 mill. kr. eks mva))
Vi vil anbefale alternativ 2 – først og fremst ut fra at dette er rimeligere, men også
at det er antatt lettere å drifte enn et stort fordrøyningsmagasin. En forutsetning
for at dette er rimeligere er imidlertid at det samarbeidende
kombinasjonsprosjektet – ny og forsterket vanntilførsel til snøkanonanlegget
motsatt veg fra Taraldsvikelva kraftverk – blir realisert.
Uten tilstrekkelig vannforsyning for å sikre tidlig snølegging, vil man neppe oppnå
en storstilt utbygging av fjellet slik Områdeplanen legger opp til.
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Dersom alternativ 2 blir valgt har man den muligheten til å komme i gang med
utbyggingen av boliger og senterområde gjennom å først bygge det mindre
fordrøyningsmagasinet, dersom det drar ut med å få finansiert
kombinasjonsløsningen vann fra Taraldsvik kraftverk og opp til Asbjørnstua og
overvann ned i samme grøft.
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1

INNLEDNING - OPPGAVEFORSTÅELSE
Sweco Narvik er engasjert av Narvikfjellet AS i forbindelse med
sluttføringen av Områdeplan Narvikfjellet. Gjennom områdeplanen legger
Narvikfjellet AS til rette for videre utbygging av arealene i Fagernesfjellet.
Planprogrammet for konsekvensutredninger (KU) er vedtatt i Narvik
kommunes planutvalg. Nå gjenstår avslutningen av
reguleringsplanleggingen samt KU som utføres av DBC Arkitektur AS.
Det er spesielt fokus på utfordringene knyttet til overvannshåndtering.
Overvannsnettet fra Oscarsborg og ned til sjøen har store
kapasitetsproblemer. Det er de områdene som i dag har en forsinkende
effekt på avrenningen fra fjellet som nå skal bygges ut. Dette betyr tettere
flater som dermed vil øke hastigheten på avrenningen og øke
overvannsbelastningen.
Med bakgrunn i planforslaget fra DBC Arkitektur AS skal Sweco i denne
rapporten utrede hvordan utbyggingen i fjellet kan påvirke avrenningen og
endre belastningen på nedenforliggende overvannsnett. Videre å finne de
rette avbøtende tiltak slik at man kan nå målet – å bygge ut Fagernesfjellet
uten å øke momentanbelastningen på eksisterende hovednett/bekker.
I utgangspunktet har vi sett for oss to mulige hovedgrep
•

Fordrøyningsbasseng

•

Avskjære øvre deler av avrenningsområdene og lede deler av
overvannet ut til tilliggende vannveier/kulverter
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UTBYGGINGSPLANER I FAGERNESFJELLET
Foreliggende planforslag – Områdeplan Narvikfjellet – er bygd på
Kommunedelplan for Narvikhalvøya 2011 og avløser gjeldende
reguleringsplan for Fagernesfjellet (vedtatt 17.03.2005).
Med utgangspunkt i nyeste versjon av planforslaget(november 2013) har
vi forsøkt å stedfeste den potensielle utbyggingen i fjellet som den nye
områdeplanen skal gi rammer for (se vedlegg 2). Planen legger til rette for
en betydelig investering i senterfunksjoner og overnattingsetablissementer
(hotell/hytter/utleiehytter), heisanlegg osv.
Fra utbyggingskonseptet har vi hentet følgende
•
25.000 m2 senterfunksjoner/næringsarealer
•
160 boligenheter
•
740 fritidsboliger/utleiehytter
Dette krever igjen en betydelig utbygging av annen infrastruktur som
strøm, veger, vannforsynings-, overvanns- og avløpsanlegg. Første
refleksjon er at dette synes som en urealistisk utbygging, men sett over et
perspektiv over flere tiår, bør man ta høyde for at dette likevel kan skje.
Enkelte elementer i infrastrukturen dimensjoneres for full utbygging fra
starten av. Dette gjelder spesielt deler av overvanns- og avløpsnettet for
første byggetrinn, dvs. bygging av infrastruktur for boligområdet rett
ovenfor Skistuafeltet. Denne utbyggingen vil også gi vegatkomst til det
påtenkte senterområdet oppe på sletta rett nedenfor barneskitrekket.
Videre utbygging av vann- og avløpsnettet blir tilpasset hvert enkelt
byggetrinn som ekspanderer oppover i fjellet. Sentralt i den videre utvikling
i fjellet vil bli omlegging av den eksisterende Fjellveien for å oppnå
akseptable stigningsforhold. Målsettingen i planen er å få ny Fjellvei helt
opp til Øvre Fjellheisstasjon.
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BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE OVERVANNSNETT
I vedlegg 3 har vi vist hovedløpene for overvannet som samles fra
Fagernesfjellet og de nedenforliggende bebygde områdene på
Oscarsborg.
De vestligste delene av fjellet dreneres ut av området via en bekk som
renner gjennom Skistuavegen, rett ved siden av det nye krysset som skal
åpne de nye utbyggingsarealene. Denne bekken har et fordelingspunkt
mellom Soria Moria barnehage og HVPU-boligene. Det ene løpet går forbi
HIN, i kulvert mellom bebyggelsen og ned til Sjøbakken. Det andre løpet
er delvis bekk/kulvert ned til ledningen i Tøttavegen. Kapasiteten på begge
løpene er fullt utnyttet.
De midtre arealene i fjellet samles opp i et bekkesystem som samles rett
ovenfor sletta på slalåmbakken. Her går bekken inn i en stor kulvert
(Ø800) som føres inn i hovednettet (kulvert/bekk) som går gjennom
jernbaneområdet, gjennom E6 og ut i Taraldsvikelva. Dette løpet er også
kapasitetsmessig fullt utnyttet,
De østligste delene av fjellet renner enten direkte ut i Taraldsvikelva
ovenfor kraftstasjonen eller samles i bekkesystemet som til slutt ender
gjennom Fossestua-området. Også her er det deler av løpet som går i
kulvert og som har kapasitetsproblemer allerede i dag. Bekken ender i
elva.
Mellom Skistuavegen og Fossestua er det et mindre felt som drenerer i
bekk/kulvert og renner like vest for kirkegården og inn på nettet mot
Taraldsvik
Felles for dette grovt beskrevne overvannsnettet er at alle grener må
anses som fullt utnyttet. Ifølge Narvik VAR viser beregninger at det for
deler av hovednettet er flaskehalser (kapasitetsproblemer) med
hovedledningen fra Skistuavegen ned til Taraldsvik. Det gjelder spesielt
kulverten gjennom jernbaneområdet. Frem til nå viser historikken at det
stort sett har gått bra, med noen spredte hendelser med overflomming av
bygg/infrastruktur (ett tilfelle referert var vann inn på
jernbanestasjonsområdet/kjeller).
Også fordelingspunktet ved Soria Moria er utfordrende. Begge grenene
herfra er marginale i forhold til kapasitet. Det har vært tilfeller med vann
inn på eiendommer (HIN-grenen).
Tendensen med generelt økning i nedbørsmengden gjør at man frykter for
at frekvensen med overflomming vil øke de nærmeste årene.
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AVRENNINGSFELT
I vedlegg 4 har vi lagt inn resultatet av studiet av topografien for å få fram
de enkelte avrenningsfeltene i planområdet.
Fra øvre del av Skistuavegen og opp til Fagernestoppen er det trukket en
linje som er vannskillet mellom alpinanlegget og Kleiva.
Felt A
Drenerer bort fra alpinanlegget og belaster ikke overvannsnettet for byen.
Felt B
Areal ca. 350 daa.
Dette avrenningsfeltet dreneres og samles i bekken som går gjennom
Skistuavegen og fordeler seg mot Sjøbakken og Tøttavegen. Det er i dette
feltet det vesentligste av utbyggingsområdene i Områdeplanen er
lokalisert.
•
•
•

25 daa næringsarealer
130 boliger
240 fritidsboliger/hytter

Overvann fra all ny bebyggelse vist ovenfor forutsettes samlet opp og ført
til overvannsledningen langs Skistuavegen og innkobling på kulverten fra
felt C. Altså ikke økt belastning på kulvertene Sjøbakken/Tøttavegen i
forhold til i dag.
Felt C
Areal ca. 1000 daa.
Dette arealet er i det alt vesentligste arealet for eksisterende alpinanlegg.
Bekkesystemet i feltet samler seg i en bekk i området ved Førstebakken.
Inntaket i kulvert ovenfor Sletta og inn på hovednettet og videre til
Taraldsvik.
•

135 fritidsboliger/hytter

Felt D
Areal ca. 800 daa.
Dette er feltet oppstrøms kulverten i hovednettet i Fossestua. Nederste del
av avrenningsfeltet inneholder løypenettet i Kobberstadløypa. Her er
lokalisert et betydelig antall fritidsboliger/hytter i Områdeplanen. Hvis disse
blir realisert er det sagt at Kobberstadløypa skal flyttes videre oppover
Tøttadalen.
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•

240 fritidsboliger/hytter

Felt E
Dette feltet drenerer i sin helhet ut til Taraldsvikelva oppstrøms kraftverket
(reservevannsdammen).
•

100 fritidsboliger/hytter

Felt F
Området oppstrøms Fosseveien. Her foregår et planarbeid på
overvannshåndtering. En begrenset del av utbyggingsplanene er lokalisert
i dette feltet.
•
•

30 boliger
25 fritidsboliger/hytter
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MØTE MED ETATER MED ANSVAR FOR OVERVANN
29.januar 2014 ble det avholdt et møte med Narvik VAR KF, Narvik
kommunes Veg&Park-avdeling og NVE region Nord. Disse etatene vil
være sentral under behandlingen av Områdeplan Narvikfjellet. Det var
derfor viktig å ha et undervegs-møte for å drøfte hovedutfordringene mht.
overvannsproblematikken.
Etter en innledende beskrivelse av hva Områdeplanen vil innebære av
utbygging dersom den fullt ut blir realisert, gikk man over på å se hvilke
konsekvenser dette vil medføre i form av økte overvannsmengder. Som et
bakteppe på fordelingen av overvannet ble det fremlagt kartskisser som
viste de enkelte avrenningsfelt (jmfr. vedlegg 4).
Under møtet ble det klart slått fast av ledningsetatene at hovednettet for
overvann på Oscarsborg er fullt utnyttet kapasitetsmessig.
Dette er en vanlig problemstilling som man møter mange steder i landet
for øvrig. Før ytterligere utbygging er det da vanlig å vurdere flere
alternative avbøtende tiltak.
Før møtet hadde man sett nærmere på de mest vanlige
• Store fordrøyningsbasseng
• Lokal overvannshåndtering med infiltrasjon
• Bortledning til tilliggende avrenningsområder
Lokal overvannshåndtering med infiltrasjon ble i første omgang valgt bort
ut fra den vurdering at det er beskjedne løsmassetykkelser over
fjelloverflaten og at effekten av forsinkelsen ikke står i forhold til
kostnadene.
Bortledning til nabofeltene ble heller ikke prioritert ettersom man da kun
overførte flere problemer sidevegs.
Hovedgrepet som ble presentert for møtedeltakerne var å bygge et større
fordrøyningsmagasin på sletta under slalåmbakken (avrenningsfelt C). Hit
skulle merbelastningen av overvann fra nye utbyggingsarealer (vesentlig
fra avrenningsfelt B via kulvert langs Skistuavegen) føres før det kontrollert
ble ført inn på eksisterende hovednett mot Taraldsvik. Størrelsen på dette
magasinet skulle dimensjoneres slik at fordrøyningseffekten skulle tilsvare
den merproduksjon av overvann som samlet arealutbygging medførte.
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Hovedgrepet er altså at Områdeplan Narvikfjellet skal kunne realiseres
fullt ut uten at momentanbelastningen på overvannsnettet skal økes i
forhold til nåsituasjonen før utbygging.
Ledningsetatene hadde noen merknader til foreslått hovedgrep. Et av dem
var driftssikkerheten av et slikt stort anlegg. Ved eventuell blokkering ville
overvann ta nye veger og skape eventuelle flomsituasjoner nedover
bygatene. Et annet var eierskap til anleggene. Den tiltakshaver som
bygger anlegget i dag er ikke nødvendigvis den tiltakshaver som skal drifte
anlegget om eksempelvis 20-40 år.
I tillegg til å gi tilfredsstillende svar på forhold omkring store
fordrøyningsanlegg ønsket møtedeltakerne at man utredet videre
alternativet med bortledning av overvann sidevegs, enten åpne kanaler
eller lukkede ledningskulverter.
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BEREGNINGER AV OVERVANNSMENGDER
For beregning av genererte overvannsmengder er det benyttet en digital
avløpsmodell som heter MIKE Urban. Modellregnet (dimensjonerende
regnintensitet/-varighet) som er brukt er et såkalt «30 års regn for
Tromsø». Det andre nærmeste modellregn er Bodø, men Tromsø antas å
være mer riktig å bruke for Narvik, som ikke har eget utarbeidd grunnlag
for slike beregninger.
Vi har først gjort ei beregning av naturlig avrenning fra de 3
avrenningsfeltene B, C og D som belaster overvannsnettet på Oscarsborg.
Resultatet er vist i figuren nedenfor.

Figur 1

Beregnet naturlig avrenning fra delfeltene B, C og D

Så vidt vi er kjent med er det ikke gjort jevnlige målinger av
overvannsmengder i hovednettet. Vi har derfor ikke noen klare tall å
sammenligne med slik at vi kan foreta kalibrering av parametrene og
forbedre beregningsmodellen.
Vi har likevel gjort noen vurderinger av beregningene for felt C. Våre grove
beregninger av kapasiteten på Ø600-kulverten langs nedre del av
repo001.docx 2012-03-29
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Skistuaveien skulle tilsi en vannmengde på 700 l/s som er i underkant av
den vi har beregnet ovenfor. Men ettersom det modellregnet som er
benyttet tilsier en oversvømmelseshyppighet på 1 i løpet av 50 år, kan 950
l/s se ut for å være et brukbart anslag i forhold til den antatte kapasitet på
700 l/s. Vi fastholder derfor de beregnede mengdene for den videre
dimensjonering.
Neste steg i beregningen er å komme fram til hvilke vannmengder som
genereres av de tette flatene som kommer inn i avrenningsfeltene
gjennom utbyggingen i fjellet.
Det er felt B som er mest interessant i denne sammenheng. Her skal
tyngden i utbyggingen komme. Det dreier seg om 130 boliger, 240
fritidsboliger/hytter og estimert 25 daa næringsareal. Vi har beregnet
samlet areal på takflater, tette flater i tilknytning til husene (gårdsplasser
og veger) osv. Disse verdiene er satt inn i den digitale avløpsmodellen og
resultatet av beregningen viser at det blir generert 720 l/s fra de utbygde
flatene.
Fortsatt vil den naturlige avrenningen utenfor de bebygde flatene renne i
de naturlige bekkeløpene som i dag. Vi har riktignok «avlastet» det
eksisterende nettet for det regnet som nå er tatt opp av de tette flatene og
ført bort fra de naturlige bekkene. Dette utgjør ca. 20 % av hele felt B eller
80 l/s. Det betyr at avrenningen til kulvertene i Sjøbakken/Tøttaveien får
en noe redusert toppbelastning i forhold til før utbygging. Dette kan være
en grei sikkerhetsmargin å ha med seg inn i en antatt våtere fremtid.
Det vannet som genereres av utbyggingen er 80 % mer vann enn det som
er beregnet som naturlig avrenning for felt B. Og alt dette skal samles opp
og ledes ned overvannsledningen langs Skistuaveien og videre til
Taraldsvik. Dette vil kreve en oppgradering av dimensjonen på en kort
strekning av ledningen i øvre del av Skistuaveien.
Fordrøyningsmagasin
Sammen med den naturlige avrenningen fra felt C utgjør dette samlet
1670 l/s. Dette er langt i overkant av dagens kapasitet, men kan løses
med å bygge inn et fordrøyningsmagasin som holder igjen vannmengdene
til regnskyllet avtar, slik at det som slippes inn på nettet ikke er større enn
det man vil tillate av belastning.
Vi har benyttet Wavins Q-Bic fordrøyningskalkulator og beregner et
nødvendig volum på 1350 m3 for en utslippsmengde nedstrøms
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magasinet til hovednettet tilsvarende modellregnet – 950 l/s. Dette er altså
den vannmengden som nettet kan bli utsatt for selv om man ikke bygger ut
en eneste m2 nytt alpinanlegg. Men denne mengden har vi allerede sagt
ikke er aktuelt å utsette nettet for. Derfor har vi beregnet nødvendig
fordrøyningsvolum for et utslipp på 700 l/s, som blir 1500m3.
Avskjærende overvannsledning
I kap. 7.2 har vi beskrevet en annen løsning på de økte
overvannsmengdene fra nye utbyggingsarealer. Det er en avskjærende
ledning som fanger opp nedbøren fra 2/3 av det samlede arealet fra
avrenningsfeltene som belaster overvannsnettet på Oscarsborg.
Beregninger med den digitale avløpsmodellen gir følgende resultat som
vist i skissen nedenfor:

Fig 2

Avrenning fra delfelter med avskjærende overvannsledning
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Vi ser at 630 l/s (C2) blir bortledet fra avrenningsfelt C og over til
Taraldsvikelva. Dette er nært opp til, men litt i underkant av det som blir
generert av total utbygging i felt B (720 l/s). «Gir vi tilbake» de 80 l/s som
vi har avlastet eksisterende bekker er det 640 l/s som blir netto effekt av
utbygde flater. Sånn sett kan man si at Narvikfjellet med sin avskjærende
ledning har oppfylt kravet om ikke å påføre overvannsnettet ytterligere
belastning.
Men vi ønsker fortsatt ikke å påføre nettet den belastning som «30 -års –
regnet» produserer (950 l/s) – se tidligere vurderinger. Det betyr at vi i
tillegg til den naturlige avrenningen på 320 l/s fra delfelt C har rom for å
tilføre 380 l/s (sum 700 l/s) av det vannet utbyggingen produserer.
Vi har kjørt fordrøyningskalkulatoren med disse inngangsdata og kommet
frem til et behov for fordrøyningsmagasin på 280 m3. Dette volumet
tilsvarer den delen av magasinet på vedlegg 5 som fanger opp vannet fra
ledningen langs Skistuaveien.
Som alternativ til å måtte oppgradere dimensjonen på overvannsledningen
i øvre del av Skistuaveien kan man selvsagt vurdere å flytte
fordrøyningsmagasinet på 280 m3 til oversiden av denne strekningen.
I det hele tatt – det er mange varianter av løsninger omkring
overvannshåndteringen i Fagernesfjellet. Vi er nå inne i et plannivå som
kommer inn under begrepet mulighetsskisse eller skisseprosjekt. I neste
planfaser – for-prosjekt og detaljprosjekt – kan man avklare hva som er
de beste valg økonomisk og driftsmessig sett.
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7

FORSLAG TIL 2 HOVEDGREP FOR Å LØSE UTFORDRINGENE MED
ØKT OVERVANN

7.1 Fordrøyningsmagasin
Ved store nedbørsmengder svulmer vannveiene i terrenget kraftig opp. I
urbane strøk blir dette raskt en utfordring for de delene av vannveiene som
er lagt i kulverter. Et fordrøyningsmagasin samler opp de store
vannvolumene. Utløpet fra disse er utformet slik at de avgir en kontrollert
mengde vann inn på overvannsnettet og innenfor kapasiteten på dette. Jo
større nedbørsintensiteten og avrenningsfeltet er, jo større må volumet på
magasinet være.
I vårt tilfelle har vi beregnet behovet for fordrøyningvolum på 1500m3.
Effekten av å ha dette volumet tilgjengelig før et kraftig regnskyll inntreffer,
tilsvarer den overvannsmengden som produseres ekstra som følge av
samlet utbygging innenfor avrenningsfeltene B og C.
Mens man i andre utbyggingstilfeller kan opparbeide åpne
fordrøyningsmagasin, tilsier topografi og arealknapphet at vi i vårt tilfelle
må bygge inn magasinet under jord. Den strategiske lokaliteten for et
magasin i forhold til topografien er sletta i slalåmbakken. Her er det også
store nok løsmassedybder slik at man slipper å sprenge for å få plassert
magasinet.
Store dimensjoner betongrør er en mye benyttet metode for opparbeiding
av store fordrøyningsvolumer. I vedlegg 5 har vi anskueliggjort hvilket
areal som kreves for å etablere et samlet magasin på 1500m3.
Betong som rørmateriale er et robust valg, og det er ingen problemer med
ytre belastning fra kjøretøyer.
En tilleggseffekt med et stort fordrøyningvolum er at man under gitte
forhold kan utnytte tilsiget i bekkesystemet i slalåmbakken som
supplement til vann til snøkanonanlegget. Dette tilsiget eksisterer lenge
etter at den første snøen har lagt seg og kan bidra til tidligere snølegging
av bakken. I dette tilfellet foretar man strategisk stenging av utløpet fra
magasinet for å forsyne snøkanonene med oppsamlet overvann. Innenfor
dette ligger selvsagt at man er aktsom i forhold til å tømme magasinet i
god tid før temperaturstigning og kraftig regnvær.
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7.2 Lang kulvert fra felt C (Asbjørnstua) til Felt E (Taraldsvikelva)
Planlegging av utbygging av alpinanlegget i Fagernesfjellet er en bredt
organisert prosess. En gruppe arbeider med utbygging av
snøkanonanlegget. Undervegs er dette arbeidet kommunisert inn mot
overvannsutredningen og da kan det se ut som om man har mulighet for å
utnytte en vinn-vinn-situasjon.
Dagens utstyr og kapasitet er langt under det man har behov for i forhold
til å oppnå tidlig og massiv snølegging slik at man kan åpne sesongen så
tidlig som man ønsker. Med kun 20 l/s går det altfor lang tid å dekke
bakken med kunstsnø. Det var med denne erkjennelsen man søkte å
oppnå en tilleggseffekt på 10 – 20 l/s ved oppsamlet overvann i et større
fordrøyningsmagasin.
Men heller ikke dette tillegget er tilstrekkelig i forhold til det ønskede volum
på 60 l/s.
I 2007/2008 utredet Sweco på oppdrag fra Narvik VAR en ny
tilførselsledning fra undervannet i Taraldsvikfossen kraftverk og fram til
pumpehus 2 ved Asbjørnstua. Dette ville kunne levere 100 l/s til
snøkanonene til en pris av 7.23 mill (2008-kroner).
Det kan se ut for at dette tiltaket er nødvendig for at alpinanleggene skal få
det løftet man nå hardt arbeider for. Og da åpner det seg et
kombinasjonsalternativ med ledninger for snøkanonvann opp og overvann
ned i samme grøfta.
Ledningsanlegget er beregnet å bli 1100m langt og med jamn stigning
(hensynet til behovet for tømming) fra Taraldsvikfossen (ca. kote 205) og
opp til pumpehus 2 (ca. kote 265). Dette er sammenfallende med behovet
for en overvannsledning – et jamt fall motsatt veg.
For overvannsledningen vil det bli bekkeinntak ca. 100m fra pumpehuset.
Med litt utbedring av veggrøfter oppover mot Øvre Fjellheisstasjon vil en
slik overvannskulvert kunne avskjære de øverste 70 % av nedslagsfeltet til
avrenningsfelt C – en meget betydelig avlastning av hovednettet som tas
inn i enden av slalåmbakken og renner mot Taraldsvik. Avlastningen er i
samme størrelsesorden som den økte mengden som utbyggingsarealene
tilfører nettet.
Driftsansvaret for vannprosjektet fra 2008 var forutsatt å bli overført fra
utbygger til Narvik VAR.
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I møte med Narvik VAR 19.mars ble det klart at et slikt driftsansvar ikke
ville bli overtatt i 2014. Utbygging og drift ville bli et 100 % ansvar for
Narvikfjellet AS. I prinsippet er det gehør for å gjennomføre
kombinasjonsprosjektet, men det må foretas noen justeringer i forhold til
2008-utredningen i området rundt kraftstasjonen. Dette fordi det i seinere
tid er gjort en del anleggsarbeider like ved vannbehandlingsanlegget. Det
må også avklares med Nordkrafts tapperegime/strømproduksjon om 100
l/s kan tas ut i den aktuelle tidsperioden.
Ved å lage flere bekkeinntak til kulverten som skjærer gjennom nedre del
av avrenningsfelt D, kan man gjennom oppdimensjonering av kulverten ta
inn de øverste 85 % av arealet. Dette vil medføre en meget betydelig
avlastning av eksisterende hovednett som i dag renner gjennom
Fossestua-området. Avskjærende kulvert er vist i vedlegg 6.
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KOSTNADER
For enhetspriser er bl.a. benyttet NVE-Håndbok 1/2010 Kostnadsgrunnlag
for små vannkraftanlegg. Dette fordi dimensjonene som benyttes er nokså
sammenlignbar med små vannkraftprosjekter.

8.1 Fordrøyningsmagasin
Det er innhentet budsjettpriser på materialer til et fordrøyningsanlegg fra
leverandør av betongrør.
Materialkostnad beløper seg til 6,2 mill. kr. eks. mva.
Entreprenørkostnader for å opparbeide anlegget er stipulert til 50 % av
materialkostnaden.
Totale utbyggingskostnader for ett stort (1500m3) fordrøyningsanlegget vil
beløpe seg til ca. 9,3 mill. kr. eks mva
8.2 Avskjærende ledning
Vannforsyningsanlegget fra 2008 var kostnadsberegnet med netto
entreprenørkostnader til 4.6 mill.kr. Med tillegg av 10 % rigg&drift, 30 %
uforutsett og 10 % adm/plan/byggeledelse ble det en total kostnad på 7.23
mill.kr.
Vi tar utgangspunkt i dette og beregner kostnaden på
kombinasjonsprosjektet vann/overvann fra delfelt C2 (630l/s)
Tilleggskostnader for overvann i samme grøft:
•

Bekkeinntak

•

Grøftearbeider for100m overvannsledning fra
pumpehus 2 til bekkeinntak

100.000 kr
300.000 kr

•

Ekstra kostnader bredere og dypere grøft

1.650.000 kr.

•

Ø500 SDR26 PN 6

1.300.000 kr.

•

Montering (sveising) +25 % på rørpris

SUM entreprørkostnader

320.000 kr
3.670.000 kr.
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Sum netto entreprenørkostnader (mars 2008)
vannforsyning til Fagernesfjellet

4.600.000 kr.

Prisstigning mars 2008 – mars 2014 (20%)

920.000 kr.

Sum Vannforsyning

5.520.000 kr.

Kostnader for å legge Ø500 overvann i samme grøft

3.670.000 kr.

Sum entreprenørkostnader fellesprosjektet

9.190.000 kr.

+10 % rigg&drift

920.000 kr.
10.110.000 kr.

+30 % uforutsett

3.030.000 kr.
13.140.000 kr.

+10 % adm/plan/byggeledelse

1.310.000 kr.

SUM prosjektkostnader eks mva

14.450.000 kr.

Vannforsyningsanlegget fra 2008 justert for prisstigning

8.670.000 kr.

Overvannsdelen av kombinasjonsprosjektet

5.780.000 kr.

SUM eks mva

14.450.000 kr.

Med henvisning til tidligere vurderinger kan det bli nødvendig med et
mindre fordrøyningsmagasin på sletta under slalåmbakken for å sørge for
at utslippet til kommunalt hovednett ikke blir større enn 700 l/s. Da snakker
vi om en kostnad på 1,7 mill. kr. for å bygge et 280 m3 magasin.
Summen av avskjærende ledning og et mindre fordrøyningsmagasin vil da
beløpe seg til 7,5 mill.kr. eks mva.
Dette er likevel rimeligere enn alternativet – ett stort magasin – 9,3 mill. kr.
eks mva.
Hvis Narvik VAR vil sikre seg i fremtida mot overbelastning av kulverten i
Fossestua, kan de gjøre det med å delta i prosjektet med en oppgradering
av dimensjonen – fra Ø500 til Ø710. Man vil da ha en kapasitet på 1670
l/s til å ta imot samlet 1330 l/s fra felt C2 og D2. Oppdimensjoneringen er
estimert til ca. 1,0 mill.kr. eks mva.
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ANBEFALTE TILTAK FOR HÅNDTERING AV ØKTE
OVERVANNSMENGDER I FAGERNESFJELLET
Med bakgrunn i denne rapporten vil vi konkludere med at Narvikfjellet AS
kan bygge ut Fagernesfjellet i henhold til de rammer som er gitt i
Områdeplan Narvikfjellet, uten at man belaster det kommunale
overvannsnettet utover den kapasiteten det har i dag.
Dette er mulig gjennom ett av de avbøtende tiltak som er foreslått,
alternativt
1. Ett stort ordrøyningsmagasin ved sletta (9,3 mill.kr. eks mva)
2. Avskjærende kulvert fra Pumpehus 2 ved Asbjørnstua og bort til
Taraldsvikelva kombinert med et mindre fordrøyningsmagasin
på sletta, evt. nærmere senterområdet i Områdeplanen (7,5 mill.
kr. eks mva)
Vi vil anbefale alternativ 2 – først og fremst ut fra at dette er rimeligere,
men også at det er antatt lettere å drifte enn et stort fordrøyningsmagasin.
En forutsetning for at dette er rimeligere er imidlertid at det samarbeidende
kombinasjonsprosjektet – ny og forsterket vanntilførsel til
snøkanonanlegget motsatt veg fra Taraldsvikelva kraftverk – blir realisert.
Uten tilstrekkelig vannforsyning for å sikre tidlig snølegging, vil man neppe
oppnå en storstilt utbygging av fjellet slik Områdeplanen legger opp til.
Dersom alternativ 2 blir valgt har man den muligheten til tidlig å komme i
gang med utbyggingen av boliger og senterområde gjennom å først bygge
det mindre fordrøyningsmagasinet, dersom det drar ut med å få finansiert
den større kombinasjonsløsningen vann opp og overvann ned i samme
grøft.
De anbefalte tiltakene inneholder en viss ekstra kapasitet som strengt tatt
ikke vedkommer de merbelastninger som Narvikfjellet påfører det
offentlige nettet (ref. den selvpålagte reduksjon fra modellregnets 950 l/s til
dagens antatte kapasitet på 700 l/s for felt C). Det ville ikke vært urimelig
om ledningsetatene så en mulighet til å oppnå en bedring av nettets
sikkerhet med å delta med en mindre andel av kostnadene. Det minste
fordrøyningsmagasinet kommer inn under denne kategori.
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VEDLEGG
Vedlegg1 Områdeplan Narvikfjellet
Vedlegg2 Utbyggingsområder i områdeplanen
Vedlegg3 Illustrasjon av hovednettet for overvann
Vedlegg4 Planområdet inndelt i avrenningsfelt
Vedlegg5 Hovedgrep 1 – fordrøyningsmagasin på sletta
Vedlegg6 Hovedgrep 2 - bortledning av overvann
Vedlegg7 Anbefalt tiltak for håndtering av overvann i Fagernesfjellet
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Vedlegg1 Områdeplan Narvikfjellet
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Vedlegg2 Utbyggingsområder i områdeplanen
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Vedlegg3 Illustrasjon av hovednettet for overvann
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Vedlegg4 Planområdet inndelt i avrenningsfelt

repo001.docx 2012-03-29

22 (25)
RAP PORT
23.04.2014
INF RAS TRUKTUR OMRÅDEP LAN NARVIK FJE LLE T

b p:\ 281\ 479621 in frastruktur områdepl an nar vikfj ell et\ 08 rappor ter - n ot ater \01 rappor ter \r apport overvann 240414-2.docx

Vedlegg5 Hovedgrep 1 – fordrøyningsmagasin på sletta
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Vedlegg6 Hovedgrep 2 - bortledning av overvann

repo001.docx 2012-03-29

24 (25)
RAP PORT
23.04.2014
INF RAS TRUKTUR OMRÅDEP LAN NARVIK FJE LLE T

b p:\ 281\ 479621 in frastruktur områdepl an nar vikfj ell et\ 08 rappor ter - n ot ater \01 rappor ter \r apport overvann 240414-2.docx

Vedlegg7 Anbefalt tiltak for håndtering av overvann i Fagernesfjellet.
1.Avskjærende overvannsledning
2.Et mindre fordrøyningsmagasin
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