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SAMMENDRAG 

Dette notatet beskriver konsekvensene på overvann som følge av planlagt utbygging ved Skistua 7, Narvik.  

1 Innledning 
Multiconsult har i oppdrag å utarbeide en detaljreguleringsplan for Skistua 7, Narvik. Det skal 

etableres en dagligvarebutikk på 1700 kvm. Tiltakshaveren er i gang med å skissere løsning for 

plassering av bygget på eiendommen. Foreliggende konsept illustrerer en plassering av bygget mot 

sør. Plassering er ikke endelig avklart. Østsiden av planområdet skal planeres ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Planområde. 
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I henhold til NVE Atlas berøres deler av planområdet av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. 
Området er allerede utbygd i form av bygninger, veianlegg og andre tekniske installasjoner, og det 
er fortrinnsvis utfordringer med overvann fra over høyereliggende områder som er den største 
utfordringen. Det må derfor gjøres en nærmere vurdering av dagens overvannssituasjon og 
eventuelle innvirkninger på overvannet som omsøkte tiltak vil kunne ha før planen vedtas. 

I tillegg krever Narvik kommune overvannberegninger før de kan ta stilling til hvilke mengder som 
kan slippes på overvannsystemet og om det er nødvendig med fordrøyning. Det er etablert 
overvannsystem som krysser sørlige del av eksisterende parkeringsplass og skrår over Skistuaveien 
(se vedlegg 1). 

2 Overvannsvurderinger  

 Grunnlag 

Det er i dag et inntak nederst i alpinbakken som fanger opp overvann fra et relativt stort nedbørfelt 

på 1,22 km2 (122 ha). Herfra går overvannet i hovedsak i kulvert, men er åpen bekk helt nederst før 

det går ut i Taraldsvikelva. 

Dimensjonen på overvannskulverten er Ø800 langs det meste av strekningen, men er redusert til 

Ø600 på den bratteste delen. Minste kapasitet på kulverten er beregnet til ca. 2250 l/s (2,3 m3/s). 

NEVINA (Nedbørsfelt-vannføring-indeks-analyse) fra NVE er benyttet for å beregne 

dimensjonerende flomverdier (se Vedlegg 2). Av dette kan det antas at kulverten har tilnærmet 

kapasitet for å kunne ta unna en 50-årsflom med dagens forutsetninger. Med et klimapåslag på 1,2 

i henhold til Narvik Vann sin VA-norm vil imidlertid kulverten ha kapasitet for tilnærmet en 20-

årsflom. 

Dette innebærer at man kan regne med at kulverten oversvømmes i gjennomsnitt hvert 50 år (20 år 

med klimafaktor). I disse tilfellene må overvann som overskrider kulvertens kapasitet følge 

flomveier på overflaten ned til Taraldsvikelva. 

Eksisterende kulvert har med andre ord ikke kapasitet til å ta unna alle framtidige flommer som vil 

kunne oppstå. For å kunne gjøre det må kulvertdimensjonen oppgraderes på hele strekningen 

nedstrøms inntaket. 

 Bidrag fra Skistua 7 

Planområdet består i dag av asfalterte overflater og tak med lite grøntområder. Som nevnt skal 

østsiden av tomten planeres ut. Det antas at tomten blir asfaltert eller får tette flater etter tiltaket.  

Det er ønskelig at overvannet fra Skistua 7 tilknyttes eksisterende overvannskulvert på samme 

måte som i dag.  

Planområdet har et areal på 0,46 ha, som utgjør en meget liten andel av det totale nedbørfeltet på 

122 ha (0,4 %). Ved en flom tilsvarende nedstrøms kulverts kapasitet på 2250 l/s vil dermed 

bidraget fra planområdet være kun ca. 8,5 l/s. 

Planlagt utbygging ved Skistua 7 vil medføre en større andel av tette flater innenfor planområdet, 

noe som vil føre til en raskere avrenning etter utbyggingen. Det er gjort vurdering av 

avrenningskoeffisienter før og etter utbyggingen, se Tabell 1. 
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Som tabellen viser vil det være en økning i avrenningskoeffisienten for hele planområdet fra 0,62 

før utbyggingen til 0,74 etter utbyggingen. Ved en flom tilsvarende nedstrøms kulvertkapasitet 

utgjør dette en økt overvannsmengde på kun 1,6 l/s til 10,1 l/s. 

 

Område Areal [ha] Valgt koeffisient (c) 

Tette flater (tak)  0,03 0,85 

Tette flater (asfalt og vei) 0,24 0,85 

Omliggende grøntområde 0,19 0,3 

Totalt 0,46 0,62 

Område Areal [ha] Valgt koeffisient (c) 

Tette flater (tak)  0,17 0,85 

Tette flater (asfalt og vei) 0,20 0,85 

Omliggende grøntområde 0,09 0,3 

Totalt 0,46 0,74 

Tabell 1: Avrenningskoeffisienter før og etter tiltaket.   

 

3 Konklusjon  
Planlagt utbygging vil medføre minimal økning av tilførselen av overvann til eksisterende 
overvannskulvert. Ved en flom tilsvarende 50-årsflom i nedslagsfeltet til kulverten (20-årsflom med 
klimafaktor), vil det være en økning i bidraget fra planområdet på mindre enn 2 l/s. 

Det antas at det ikke vil være nødvendig med fordrøyning av denne mengden, men i så fall kan 
dette gjøres med små tiltak. 

Eventuell økt dimensjon på overvannskulverten for å kunne ivareta større flommer i framtiden 
antas å være et tiltak som er uavhengig av denne utbyggingen. 

 

VEDLEGG 
 

1. Situasjonskart vann og avløp  

2. NEVINA rapport  
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Situasjonskart vann og avløp  
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NEVINA RAPPORT  
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