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1 SAMMENDRAG
Dette fagnotatet behandler nødvendige omleggingstiltak på vann - og avløpsledninger (VA-anlegg)
som krysser de veg- og bane-alternativene som inngår i Teknisk Hovedplan. Disse er for område
Seut – Kjæråsen:
• Alternativ 2a-1
(banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
• Alternativ 6b-1
(banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
• Alternativ 6b-2
(banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
• Alternativ 6b-3
(banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)
og for område Kiæråsen – Rolvsøy
• Alternativ 2a
• Alternativ 4a
Det er totalt anslagsvis 20 kryssende VA-anlegg. De fleste omfatter ledninger med små dimensjoner,
og disse anleggene vil ikke kreve omfattende tiltak. Her er de 9 mest omfattende anleggene behandlet
– nummerert fra 1 – 9, se kartutsnittet under.

Figur 3.1.1 Oversiktskart – tiltak VA
De mest omfattende tiltakene er på banestrekningen Seut – Kiæråsen. Som det fremgår av figur 1.1,
er de 6 første tiltakene delt i 3 grupper à 2 tiltak, henholdsvis knyttet til Veumbekken, Bjørndalen og
Grønli, og gjelder tiltak som krysser under ny bane/veg. Tiltak 7 krysser over ny bane. Tiltak 8 og 9
gjelder bare for henholdsvis banealternativ 2a og 4a i område 20.
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De 4 første tiltakene er felles for alle bane/veg-alternativene på delstrekning Seut-Kiæråsen, og
påvirker ikke valg av bane/veg-alternativ.
Tiltakene 5 og 6 omfatter overvann -og spillvannsløsninger ved Grønli stasjon. Tiltakene er også her i
hovedsak like, men på grunn av at banealternativ 2a ligger høyere enn banealternativ 6b, er det
enklest å krysse under banealternativ 2a, og dette alternativet er her å foretrekke.
I tiltak 7 krysser tiltaket over tunneltaket. Her ligger banealternativ 2a noe lavere enn banealternativ 6b
og er mest fordelaktig (gir større frihøyde).
Tiltakene 8 og 9 er ikke så omfattende at de bør påvirke valg av løsning.

2 INNLEDNING
Notatet beskriver eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur (VA-anlegg), som er viet spesiell
oppmerksomhet i forbindelse med prosjektering av Intercityprosjektet i Fredrikstad. Dette gjelder
større vann- og avløpsledninger som blir berørt av de bane- og vegalternativene som utredes.
Det er foretatt vurderinger for hvordan omlegging av eksisterende rørledninger kan utføres slik at VAinfrastrukturen kan opprettholde dagens funksjonalitet og fremtidige krav til kapasitet. Alle tiltak vil
måtte videreutvikles i de etterfølgende planfaser.
Det er to kryssende VA-anlegg som har et større omfang enn de øvrige kryssende anleggene. Det er
tiltak 1, Veumbekken og tiltak 5, Rolvsøyveien. Se Tabell 3.1.1 og kap.3.2 og 3.56.
Tiltak 1, som gjelder ny kulvert for Veumbekken under fremtidig jernbanespor og Rv.110, vil bli bygget
iht. gjeldende dimensjoneringskrav. Eksisterende kulvert nedstrøms nytt jernbanespor har ikke
kapasitet til å transportere vannmengden ved en slik flomsituasjon. Ved en slik opptredende
flomsituasjon vil overvann kunne trenge opp på gatenivå, og flomme fritt i vegbanen (Holmegata).
Dette er tidligere omtalt i rapport ICP- 16-A-25116_01A_002.
En slik situasjon vil, med løsningsforslagene for tiltak 1 og tiltak 2, ikke påvirke jernbaneanlegget eller
nytt vegkryss for Rv.110.
Fredrikstad kommune er klar over at Veumkulverten i Holmegata ikke har den nødvendige
kapasiteten, og har varslet planforslag til reguleringsplan for Veumbekken – Holmen, hvor åpning av
Veumbekken langs Holmegata frem til Vesterelva inngår. Et slikt tiltak vil gi den nødvendige
kapasitetsforbedringen.
Tiltak 5 er nærmere beskrevet i kap. 3.56.
I henhold til Fredrikstad kommunes separeringsstrategi er det foreslått lagt en ledning for spillvann og
en ledning for overvann der hvor fellesledninger må omlegges.
Kapasiteten i nye ledninger må ivareta fremtidig utvikling og økning i vannmengder.
Bygging av fremtidig jernbane og Rv. 110 skal, iht. Fredrikstad kommunes overvannsstrategi, ikke
medføre økt avrenning til det kommunale avløpssystemet.
Styrende forutsetning for å velge løsning er bl.a. hvilken høyde jernbanen skal legges på (SOK). Dette
notatet vurderer hvorvidt høydekravene i forhold til kryssende infrastruktur og SOK oppfylles (Kap. 5
og 6). Hvor kryssende VA-infrastruktur ikke imøtekommer høydekravene, forutsettes at det iverksettes
tiltak som tillater avvik fra høydekravet. Løsning må imidlertid behandles i hvert tilfelle der hvor dette
er aktuelt å vurdere.
Omlegging av VA-infrastruktur med mindre dimensjoner, kabler, mv., som er enklere å gjennomføre,
er ikke behandlet i denne planfasen.
Av praktiske årsaker, er tegninger det er henvist til angitt med tegningsnummer uten
revisjonsnummerering. Eventuelle tegningsrevisjoner vil fremgå av tegningene.
Fagnotatet er utarbeidet av 2G, disiplin VA, med Kjell Otto Wesstad som forfatter og Tiina Virtanen
som sidemannskontrollør.
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3 TILTAKSBESKRIVELSE KRYSSINGER
3.1

Oversikt over kryssende anlegg som er vurdert

Det foreligger kombinasjoner av banealternativer og vegløsninger i område Seut – Kiæråsen. Disse er
betegnet som:
Alternativ 2a-1
Alternativ 6b-1
Alternativ 6b-2
Alternativ 6b-3

(banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
(banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
(banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
(banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Det foreligger to banealternativ i område Kiæråsen – Rolvsøy. Disse er betegnet som:
Alternativ 2a
Alternativ 4a
For en nærmere beskrivelse av alternativene vises til "Teknisk hovedplan, dokument nr. ICP-16-A25037".
Tiltakene som er beskrevet er identiske for flere av alternativene. Se tabellen under, Vedlegg 1 og
tegningene: ICP-16-H-12045, ICP-16-H-12005, ICP-16-H-12015, ICP-16-H-12050, ICP-16-H-12010,
ICP-16-H-12020, ICP-16-H-12025 og ICP-16-H-12030.
Tabell 3.1.1 Tiltak som er identiske for de ulike alternativene angitt som kryss
TILTAK Sted
Alt. 2a-1
Alt. 6b-1
Alt. 6b-2 Alt. 6b-3
2a
1
Veumbekken
X
X
X
X
2 *)
Veumveien/
Oredalsveien
X
X
X
X
2 *)
Veumveien/
Oredalsveien
X
X
3
Sembsgate
X
X
X
X
4
Sembsgate
X
X
X
X
5,6
Rolvsøyveien/
Glemmengata
X
X
X
X
7
Bydalen
X
X
X
X
8
Idrettsveien/
Emil Holtersvei
X
9
Smørbøttaveien
10
Veikryss St. Croix
X
X

4a

X

*) Tiltak 2 er vist med to kryssutformingsalternativer, men tiltakene 1 og 2 og overvannsystemet for
vegkryssene er like for begge alternativer. Tegning ICP-16-H-12045 og ICP-16-H-12005 viser
kryssalternativ med RV110 lagt i tunnel til Rolvsøyveien. Tegning ICP-16-H-12015 og ICP-16-H-12025
viser RV110 i rett linje langs eksisterende Rv110.
Tiltak 2, krysser ikke banealternativene.
Tiltak 10, krysser ikke banealternativene. Tiltaket gjelder omlegginger i forbindelse med etablering av
nytt vegkryss St. Croix.
En nærmere beskrivelse av de ulike tiltakene er beskrevet nedenfor.

3.2

Tiltak 1 / tiltak 2: Km 91,5 - 91,6. Alternativ 2a-1 og 6b-1.

Tiltak 1. Omlegging av Veumbekk-kulverten og spillvannsledning
Tiltaket er initiert av at de prosjekterte banealternativene vil komme i konflikt med bekkeinntak, kulvert
og spillvannsledning, og de eksisterende VA-konstruksjonene må derfor bygges om.
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Veumbekken er blant de største bekkene som renner gjennom Fredrikstad sentrum, og fører tidvis
store vannmengder. Nedslagsfeltet, som har avrenning til bekken, strekker seg ca. 6 km nordover fra
eksisterende jernbane. Bekken, som for det meste ligger i jordbrukslandskap og utmark, starter i
Nordre Veum. Videre følger bekken Veumdalen frem til eksisterende jernbane.
For å begrense vannmengdene som føres til Holmegata er det bygd en fjelltunnel fra Veumbekken til
Seutelva, slik at bekkens øvre del føres til Seutelva.
Ved eksisterende jernbanetrase er det etablert et inntak på en bekkelukking / -kulvert for
Veumbekken, som følger Holmegata frem til Vesterelva. Parallelt med bekkelukkingen er det en
avløpsledning som fører avløp fra oppstrøms bebyggelse. Ledningen er ført til eksisterende
avløpspumpestasjon KP227.
Tiltaket omfatter bygging av ny Veumbekk kulvert, hvor bekken krysser jernbanetraseen, frem til
Holmegata. Vannførende løp på kulverten er beregnet til å være minimum 4 x 1,5 meter (BxH).
Avløpsledningen, som må legges om og krysser jernbanetraseen på samme sted som bekken, vil ha
dimensjon Ø400 mm. Avløpsledningen legges i varerør, eventuelt kan det vurderes å legge ledningen
i utvidet kulvert sammen med Veumbekk-kulverten.
For å separere fellesvannet, som tilføres fra nedslagsfeltet til Veumbekken, bygges et nytt
regnvannsoverløp som erstatter eksisterende overløp, hvor spillvannsfraksjonen av fellesvannet
kobles til ny spillvannsledning og overvannsfraksjonen til Veumbekk kulverten.
Utformingen av inntaksristen til kulverten må utformes med tanke på mulig ansamling av ristgods som
kan føre til igjentetting. Vannivået ved inntaket bør overvåkes automatisk og høydeinformasjon om
vannstand bør fortløpende registreres i Fredrikstad kommunes driftssentral, og / eller
overvåkningssentral hos Bane NOR.
Tiltak 2. Omlegging av Ø600 mm fellesvannsledning fra Veumveien / Oredalsveien
Tiltaket er initiert av at eksisterende Ø600 mm fellesledning, som fører en blanding av spillvann og
overvann, vil komme i konflikt med banealternativene og må derfor omlegges i forhold til eksisterende
rørtrase.
Ledningen legges nord for, og parallelt med banen, og føres til nytt regnvannsoverløp ved inntaket for
Veumbekken.
Nyanlegg
Den foreslåtte traseen for ny Veumbekk kulvert vil avskjære innløpsledning til, og pumpeledning fra
eksisterende spillvannspumpestasjon KP227 (Stadion/Holmegata). Stasjonen pumper spillvann fra
overforliggende områder i Veumbekkens nedslagsfelt. Stasjonen må derfor flyttes til en andre siden av
Holmegata.
Beliggenheten av eksisterende og prosjektert spillvannspumpestasjon fremgår av 1.
I nytt vegkryss i Holmegata, må det bygges et overvannsystem. Vegkrysset vil bli liggende så lavt at
det ikke kan dreneres til Veumbekk-kulverten eller andre overvannsystem. Overvannet må derfor
pumpes ut fra vegkrysset for tilkobling til kommunalt overvannssystem.
Overvannspumpestasjonen er beregnet til å måtte ha en kapasitet på 200 l/sekund. I tilknytning til
stasjonen bygges det et fordrøyningsbasseng på 250 m³.
Figur 3.2.1 og Figur 3.2.2 viser henholdsvis, på kart og i 3D-modell, i prinsipp hvordan omlegging av
eksisterende VA-infrastruktur er tenkt utført. Se også tegningene nr.: ICP-16-H-12005 og ICP-16-H12045.
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Figur 3.2.1 Tiltak 1 og tiltak 2, Veumbekken og Veumveien / Oredalsveien, vist på kart
Ledningsanlegget for omlegging av Veumbekken og fellesledning fra Veumveien / Oredalsveien er vist
med tykk strek. Overvannsanlegg for vegkrysset er vist med tynn (stiplet) strek og VA-installasjoner
med symboler.
Tiltak 2
Eksist.
kulvert

Tiltak 1

Prosj.
Veumbekk
kulvert

Figur 3.2.2 Tiltak 1 og tiltak 2, Veumbekken og Veumveien / Oredalsveien, vist fra prosjektets
3D-modell
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Tiltak 1 / tiltak 2: Km 91,5 - 91,6. Alternativ 6b-2 og 6b-3

Tiltak 1. Omlegging av Veumbekk kulverten og spillvannsledning
Årsak til, og tiltak for omlegging av Veumkulverten er i prinsipp likt som for alternativ 2a-1 og 6b-1.
Tiltak 2. Omlegging av Ø600 mm fellesvannsledning fra Veumveien / Oredalsveien.
Årsak til, og tiltak for omlegging av ledningen er i prinsipp likt som for alternativ 2a-1 og 6b-1.
Nyanlegg
Overvannssystem for vegkryss i Holmegata er i prinsipp det samme som for Alt. 2a-1 og 6b-1.
For tiltak 1 og 2, Alternativ 6b-2 og 6b-3, vises det til 1 og Figur 3.2.1 ovenfor, som viser i prinsipp
hvordan omlegging av eksisterende VA-infrastruktur er tenkt utført.
Se også tegningene ICP-16H-12015 og ICP-16-H-12025.

3.4

Tiltak 3 / tiltak 4: Km ca. 91,9 – 92,0. Alternativ 2a-1 og 6b-1.

Tiltak 3. Omlegging av eksisterende fellesvannledninger i Sembsgate.
Tiltaket er initiert av at eksisterende rørtrase kommer i konflikt med betongtrauet for
banealternativene.
Avløp fra eksisterende fellesvannledninger, som ligger i Sembsgate foreslås ført i rør, nord for, og
parallelt med banen frem til Søndre Frydenbergvei. Ledningen fører avløpsvann fra
Bjørndalenområdet og ledningen er tilkoblet avløpsledningen i Holmegata.
På strekningen legges en Ø1200 mm overvannsledning og en Ø400 mm spillvannsledning. Det
foreslås å krysse banen med de nye ledningene mellom Østre Frydenbergvei og Søndre
Frydenbergvei, hvor ledningene ikke kommer i konflikt med banens traukonstruksjoner. Ledningene
tilkobles eksisterende fellesledning i Oslogata.
Det foreslås at de nye rørene legges i varerør der hvor de krysser banen.
Tiltak 4. Omlegging av eksisterende vannledninger i Sembsgate.
Tiltaket er initiert av at eksisterende vannledninger, henholdsvis Ø700 mm og Ø355 mm, kommer i
konflikt med banens traukonstruksjoner, og ledningene må derfor senkes.
Vannledningene foreslås lagt om i ny trase parallelt med eksisterende ledninger mellom Sembsgate
og Frydenberggata.
Rørene legges i varerør under banetrauet, eventuelt kan varerørene støpes inn i banekonstruksjonen.
Nyanlegg
Alternativene viser at Rv.110 er tenkt lagt i tunnel med utgangspunkt i prosjektert vegkryss i
Holmegata frem til Rolvsøyveien.
Vegtunnelens veglinjeprofil er prosjektert med et lavpunkt. Det er derfor forutsatt at det må anlegges
en pumpestasjon i tunnelens lavpunkt for pumping til kommunalt overvannsystem. Vaskevann fra
vegtunnelen må føres til rensetanker før påslipp til kommunal ledning.
Figur 3.4.1 og Figur 3.4.2 viser, henholdsvis på kart og i 3D-modell, i prinsipp hvordan omlegging av
eksisterende VA-infrastruktur er tenkt utført.
Se tegningene nr.: ICP-16-H-12010 og ICP-16-H-12050
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Tiltak 3

Tiltak 4

Figur 3.4.1 Tiltak 3 og tiltak 4, Sembsgate – Søndre Frydenbergvei, vist på kart

Tiltak 4

Tiltak 3

Figur 3.4.2 Tiltak 3 og tiltak 4, Sembsgate – Søndre Frydenbergvei, vist fra 3D-modell

3.5

Tiltak 3 / tiltak 4: Km ca. 91,9 – 92,0. Alternativ 6b-2 og 6b-3.

Tiltak 3. Omlegging av eksisterende fellesvannledninger i Sembsgate.
Årsak til, og tiltak for omlegging av fellesledning i Sembsgate er i prinsipp likt som for alternativ 2a-1
og 6b-1.
Tiltak 4. Omlegging av eksisterende vannledninger i Sembsgate.
Tiltaket for omlegging av vannledningene er i prinsipp likt som for alternativ 2a-1 og 6b-1.
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Nyanlegg
Ved dette alternativet er Rv.110 tenkt å følge eksisterende vegtrase, og det vil ikke bli nødvendig å
bygge nye overvannsanlegg, i motsetning til alt. 2a-1 og alt. 6b-1.
Figur 3.5.1 og Figur 3.5.2 viser i prinsipp, henholdsvis på kart og i 3D-modell, hvordan omlegging av
eksisterende VA-infrastrukturen er tenkt utført.
Se tegningene nr.: ICP-16-H-12020 og ICP-16-H-12030

Tiltak 3

Tiltak 4

Figur 3.5.1 Tiltak 3 og tiltak 4, Sembsgate – Søndre Frydenbergvei vist på kart

Tiltak 3

Tiltak 4

Figur 3.5.2 Tiltak 3 og tiltak 4, Sembsgate – Søndre Frydenbergvei, vist fra 3D-modell.
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Tiltak 5 / tiltak 6: Km ca. 91,9 – 92,0 og Km ca. 92,1 – 92,2. Alternativ 2a-1,
6b-1, 6b-2 og 6b-3.

Tiltak 5 / tiltak 6. Omlegging av avløpsledninger i Rolvsøyveien og Glemmengata.
Tiltaket er initiert av at eksisterende Ø1200 mm overvannsledning og Ø400 mm spillvannsledning fra
Rolvsøyveien og Glemmengata kommer i konflikt med prosjektert stasjonsområde.
En vurdering av hvorvidt man kan krysse under ny stasjonsbygning viser at ledningen i
krysningspunktet ville bli liggende på ca. kote minus 2,40. En kryssing under vil medføre at det må
legges ny rørforbindelse frem til Vesterelva ettersom tilkobling til eksisterende rørsystemer nedstrøms
ikke vil være mulig fordi eksisterende rørsystemer ligger høyere.
Et nytt rørsystem, forutsatt at ledningsfallet er 1,0 promille, vil bli liggende på ca. kote minus 3,40 ved
utløp i Vesterelva.
Løsningen medfører at ledningen vil bli stående vannfylt hele tiden, noe som kan skape store
sedimenteringsproblemer i ledningen.
I samtaler med Fredrikstad kommune, teknisk etat, er det uttalt at en slik løsning er uønsket fordi
denne berører i særdeles stor grad eksisterende infrastruktur, og de trafikkale forhold under
anleggstiden vil bli vanskelige.
Tiltaket som er skissert i dette notatet viser omlegging av spillvann- og overvannsledningene fra
Rolvsøyveien, parallelt med, og på nordsiden av bane frem til St.Hansfjellet. Det er forutsatt at
ledningene kan legges i felles spuntgrop for ny bane og jernbanestasjon. Fundamentering for
ledningene må vies særskilt oppmerksomhet pga. dårlige grunnforhold i dette området.
Overvannsledningen foreslås å krysse banen mellom Km 92,1 og Km 92,2 hvor banen går gjennom
St.Hansfjellet. Under sporene bygges en overvannskulvert med innvendige dimensjon på min. 5 x 1,5
meter (B x H). Bunn innvendig kulvert vil bli liggende på kote 0,35 under banesporene. Laveste høyde
på skinne-overkant ligger på kote 3,80 (alternativene 6b-1, -2 og -3).
Fra kryssingen under banen legges et Ø2000 mm overvannsrør i utsprengt tunnel med et
tunneltverrsnitt på 25m2.
Fra tunnelen videreføres røret til Vesterelva i (spuntet) utgravd grøft.
Overvannsrøret i tunnelen gjennom St.Hansfjellet og frem til Vesterelva vil bli liggende med lite fall.
Innvendig rør ved kryssing av sporene ligger på kote 0,35, og ca. kote minus 0,25 ved utløpet i
Vesterelva. Fallet på ledningen blir ca.1,0 promille.
Foreslått løsningsalternativ medfører at overvannsledningen gjennom St. Hansfjellet tidvis blir stående
delvis vannfylt. Men ved lavvann vil ledningen bli tømt slik at eventuelle sedimenter blir vasket ut.
I ekstreme nedbørssituasjoner vil ledning kunne bli satt under trykk.
Ledningsfallet har mindre betydning for kapasiteten idet det er trykklinjegradienten som har betydning
for kapasiteten.
Trykkforholdene i røret under dimensjonerende avrenningsforhold er representert ved inntegnet
trykklinje, vist på Figur 7.2.1.
Røret er dimensjonert for største opptredende flomsituasjon.
Adkomst til overvannsanlegget etableres fra stasjonsområdet og ved utløpet av fjelltunnelen.
Spillvannsledningen, Ø400 mm føres frem til prosjektert kryssing ved Søndre Frydenbergvei (Tiltak 3).
Figur 3.6.1 og Figur 3.6.2 viser, henholdsvis på kart og i 3D-modell, i prinsipp hvordan VA-omlegging
av eksisterende infrastrukturen er tenkt utført.
Tykke ledningssymboler viser omlegging av overvannsledninger og spillvannsledninger. Tekstpåskrift
beskriver prosjektert kulvert under bane og prosjektert fjelltunnel.
Se tegningene nr.: ICP-16-H-12010, ICP-16-H-12020, ICP-16-H-12030, ICP-16-H-12050
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Tiltak 5 og 6

Tiltak 5 og 6
Tiltak 5 og 6

Tiltak 5 og 6

Figur 3.6.1 Tiltak 5 og tiltak 6, Rolvsøyveien og Glemmengata vist på kart

Tiltak 5 og 6

Tiltak 5 og 6

Figur 3.6.2 Tiltak 5 og tiltak 6, Rolvsøyveien og Glemmengata, vist fra 3D-modell

3.7

Tiltak 7: Km ca. 93,2. Alternativ 2a-1, 6b-1, 6b-2 og 6b-3.

Tiltak 7. Omlegging av overvannsledning i Bydalen (Bingedammen).
Eksisterende overvannsledning krysser over prosjektert kulvert for banealternativene. Ledningen
reetableres i samme trase over taket av kuverten, etter at arbeidene er ferdigstilt.
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Ny ledning vil få dimensjon Ø1000 mm.
Se tegningene nr.: ICP-16-H-12010, ICP-16-H-12020, ICP-16-H-12030, ICP-16-H-12050.
Nyanlegg
I detaljfasen må det prosjekteres en pumpestasjon for tunnelvann fra lavpunktet i jernbanetunnelen.
Tunnelvann må enten pumpes tilbake til stasjonsområdet eller opp i ledningen i Bydalen.

3.8

Tiltak 8: Km ca. 95,5 – 95,6, Alternativ 2a.

Tiltak 8. Omlegging av fellesledninger i Idrettsvegen / Emil Holtersveg på Lisleby.
Tiltaket er initiert av at eksisterende fellesledninger, henholdsvis Ø1200 mm i Idrettsvegen og Ø800
mm i Emil Holtersveg, kommer i konflikt med betongtrauet for ny bane.
Ny ledning fra Idrettsvegen omlegges parallelt med banen frem til Emil Holtersveg. Fellesledning i
Emil Holtersveg krysser banen, i felles grøft, med fellesledning fra Idrettsvegen, der hvor
høydeforholdene på banen og høyder på ledningene muliggjør kryssing.
Ledningene legges i varerør eller støpt kulvert.
Figur 3.8.1 og Figur 3.8.2 viser, henholdsvis på kart og i 3D-modell, i prinsipp hvordan omlegging av
eksisterende VA-infrastruktur er tenkt utført.
Se tegning nr.: ICP-16-H-12035

Tiltak 8

Tiltak 8

Figur 3.8.1 Tiltak 8, Idrettsvegen og Emil Holtersveg vist på kart.
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Emil
Holters
vei
Tiltak 8
Tiltak 8

Idrettsvegen

Figur 3.8.2 Tiltak 8, Idrettsvegen og Emil Holtersveg, vist fra 3D-modell

3.9

Tiltak 9: Km ca. 96,4 – 96,5, Alternativ 4a.

Tiltak 9. Omlegging av eksisterende vannledning ved Smørbøttaveien.
Ledningen krysser der hvor banen skal anlegges på fylling. Ledningen legges i varerør og senkes hvis
det avdekkes at den kommer i konflikt med banen.
Fredrikstad kommune planlegger å legge ny Ø900 mm vannledning langs Evjeveien / Råbekken.
Ledningen er ment å erstatte denne aktuelle eksisterende Ø700 mm vannledningen. Tiltaket vil utgå
dersom ny Ø900 mm vannledning blir etablert før jernbanen.
Figur 3.9.1 og Figur 3.9.2 viser, henholdsvis på kart og i 3D-modell, i prinsipp hvordan omlegging av
eksisterende VA-infrastruktur er tenkt utført.
Se også tegning nr. tegning nr.: ICP-16- H-12040.
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Tiltak 9

Figur 3.9.1 Tiltak 9, Omlegging av vannledning, Smørbøttaveien vist på kart

Tiltak 9

Figur 3.9.2 Tiltak 9, Omlegging av vannledning, Smørbøttaveien fra 3D-modell

3.10 Tiltak 10: Alternativ 6b-2 og 6b-3
Tiltak 10. Veikryss St. Croix, Alternativ 6b-2 og 6b-3.
Tiltaket er initiert av at det skal bygges nytt vegkryss hvor gang- og sykkelveger vil krysse under
prosjekterte veger / rundkjøring.
Eksisterende overvanns- og spillvannsledninger, henholdsvis Ø1000 mm og Ø600 mm og Ø400 mm
omlegges iht. figurene nedenfor.
Figur 3.10.1 og Figur 3.10.2 viser henholdsvis på kart og i modell, i prinsipp hvordan omlegging av
eksisterende VA-infrastruktur er tenkt lagt om.
Se også tegningene nr.: ICG-16-H-12020, -12030.
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Tiltak 10

Figur 3.10.1 Tiltak 10, omlegging VA-ledninger i vegkryss St. Croix vist på kart

Tiltak 10

Tiltak 10

Figur 3.10.2 Tiltak 10, omlegging VA-ledninger i vegkryss St. Croix vist fra 3D-modell
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4 ANDRE KRYSSINGER
I det etterfølgende beskrives andre kryssinger som ikke i samme grad anses å være like teknisk
omfattende som tiltakene beskrevet ovenfor. Ytterligere mindre kryssingstiltak kan bli avdekket i
detaljeringsfasen.

4.1

Kryssing av fellesledninger og overvannsledninger

4.1.1 Karstensensvei / Produksjonsveien
Kryssing av Ø1000 mm fellesledning. Banen ligger på fylling der hvor ledningen krysser. Det foreslås
at ledningen legges i varerør eller kulvert.

4.1.2 Lislebyveien
Banen krysser her en Ø350 mm fellesledning. Det er her tenkt at det etableres en mindre
pumpestasjon slik at avløpsvannet kan pumpes i ledning over tunnelen for banen.
Alternativt føres avløpet nordover langs banen der hvor høydebetingelsene muliggjør kryssing. Etter
kryssing med banen føres ledningene til Smørbøttaveien for tilkobling til kommunale overvanns- og
spillvannsledninger.
Overløp må bygges på fellesledningen ved Lislebyveien.

4.1.3 Evjebekken
Traseen krysserher en Ø600 mm fellesledning. Ledningen ligger svært dypt, og det forutsettes at
denne kan bli liggende. Eventuelt etableres en lastfordelingsplate over røret.
Det er i dag lagt en Ø900 mm vannledning som skal være en del av det fremtidige
hovedforsyningssystemet i Fredrikstad. Ledningen ligger dypt, og det forutsettes at ledningen kan bli
liggende. Ledningen transporterer pr. i dag ikke vann, men vil sannsynligvis bli satt i drift før banen
bygges.

4.1.4 Dikeveien
Traseen krysser her tre overvannsledninger, henholdsvis Ø500 mm, Ø380 mm og Ø315 mm.
Der hvor eksisterende ledninger krysser banen ligger sporet på bru eller på fylling, og nødvendige
lokale omlegginger forbi brufundamenter må hensyntas.
Rørledninger som ligger i konflikt med banen eller fundamenter for brua må omlegges.

4.2

Kryssing av fjernvarmeledninger

Eksisterende fjernvarmeledninger krysser ved Arups gate (2 x Ø250 mm). Detaljering tas i neste
planfase, men det forutsettes at ledningene kan legges om i ny trase over lokket for ny stasjon.
Ved Karstensensveien / Produksjonsvei krysser 2 x Ø500 mm fjernvarmerør.
Videre krysser fjernvarmeledninger i Lislebyveien. Fjernvarmeledningene vil kunne krysse under
banen.
Fjernvarmerør i Smørbøttaveien må omlegges til side for banen. Rørledninger som ligger i konflikt
med banen eller fundamenter for brua må omlegges.
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5 DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER FOR
KRYSSENDE VA-INFRASTRUKTUR
Følgende høydekrav er lagt til grunn for kryssende VA-infrastruktur:
•
•

Frihøyde mellom utvendig overkant lavereliggende infrastruktur og SOK: >2,2 m
Frihøyde over jernbane varierer fra 6,8m (plattformområdet) til 7,3 m (gangbru Frydenbergtunnelportal Lisleby/Glemmen) og 8,0m (øvrige deler av strekninger).

Figuren nedenfor viser høydekrav for plassering av konstruksjoner over og under ny bane.

SOK

U.K.
overliggende
konstruksjon

Banefundament

6.8-8.0m

2.2 m
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6 KONTROLL AV HØYDEKRAV
Prosjekterte høyder på skinne-overkant i de enkelte krysningspunkter er angitt i tabellen som SOK.
Tabellen nedenfor angir høyder på de nye kryssende konstruksjonene som utgjør tiltakene, samt
høyder på skinne-overkant (SOK). Tabellen er ment å vise hvorvidt kryssende konstruksjoner
imøtekommer kravene til avstand mellom skinne-overkant og høyeste / laveste anleggshøyde (for
henholdsvis underliggende / overliggende anlegg. Foruten tiltak 7, Bydalen, som krysser over
jernbanetraseen, krysser de øvrige tiltakene under jernbanetraseen.
For konstruksjoner som krysser under jernbanetraseen er det relevant å sammenligne høyde på topp
utv. konstruksjon med SOK for å vurdere hvorvidt høydekravet er oppfylt. Tilsvarende for
konstruksjoner som krysser over traseen er det relevant å sammenligne høyde på bunn konstruksjon
mot SOK.
Tabell 6.1 Høyder på kryssende konstruksjoner og høyder på skinne-overkant (SOK).
Tiltak
Nr.
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5,6
5,6
5,6
5,6
7
7
7
7
8
9

Bane
alt.
2a-1
6b-1
6b-2
6b-3
2a-1
6b-1
6b-2
6b-3
2a-1
6b-1
6b-2
6b-3
2a-1
6b-1
6b-2
6b-3
2a-1
6b-1
6b-2
6b-3
2a
4a

Sted
Veumbekken
Veumbekken
Veumbekken
Veumbekken
Sembsvei
Sembsvei
Sembsvei
Sembsvei
Sembsvei
Sembsvei
Sembsvei
Sembsvei
Rolvsøyveien og Glemmengata
Rolvsøyveien og Glemmengata
Rolvsøyveien og Glemmengata
Rolvsøyveien og Glemmengata
Bydalen
Bydalen
Bydalen
Bydalen
Idrettsvn. – Emil Holtersvei
Smørbøttaveien

Topp utv.
konstruksjon
+ 2,50
+ 2,50
+ 2,50
+ 2,50
+ 4,23
+ 4,23
+ 4,23
+ 4,23
+ 2,90
+ 2,90
+ 2,90
+ 2,90
+ 3,30
+ 2,35
+ 2,35
+ 2,35
+ 10,00
+ 10,62
+ 10,62
+ 10,62
+ 12,13
+ 13,09

Bunn utv.
konstruksjon
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 2,85
+ 2,85
+ 2,85
+ 2,85
+ 1,88
+ 1,88
+ 1,88
+ 1,88
+ 0,80
- 0,15
- 0,15
- 0,15
+ 8,75
+ 9,37
+ 9,37
+ 9,37
+ 9,46
+ 12,07

SOK
+10,60
+ 9,70
+ 9,70
+ 9,70
+ 7,90
+ 6,68
+ 6,68
+ 6,68
+ 6,68
+ 5,77
+ 5,81
+ 5,81
+ 5,13
+ 3,80
+ 3,80
+ 3,80
- 0,90
- 0,90
- 0,90
- 1,02
+ 14,34
+ 15,83

Oppfyllelse av
høydebetingelse
8,1 m - OK
7,2 m - OK
7,2 m - OK
7,2 m - OK
3,67 m - OK
3,83 m - OK
3,83 m - OK
3,38 m - OK
3,78 m - OK
2,87 m -OK
2,91 m - OK
2,91 m - OK
1,83 m - *
1,45 m - *
1,45 m - *
1,45 m - *
9,65 m - OK
10,27 m - OK
10,27 m - OK
10,39 m - OK
2,21 m - OK
2,74 m - OK

*) Verdiene ligger utenfor de generelle høydekrav for grov infrastruktur på jernbanens grunn. For disse
isolerte tilfellene vil unntakskriteriene i teknisk regelverk (frostfritt, under linjegrøft og 0,9 m avstand til
elektriske kabler) tilfredsstilles i den videre detaljeringen.
Tiltak, som ikke krysser bane:
2
10

Alle Alt.
Alt. 6b-2
og 6b -3

Veumveien - Oredalsveien
Vegkryss St. Croix

Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant

-

-

Alle tiltak som er beskrevet som identiske (ref.Tabell 6.1) kan ansees som likeverdige med hensyn til
høydekravene iht. kap. 5, unntatt kryssing av banen ved St. Hansfjellet, tiltak 5, for alternativene 2a-1
og alternativene 6b-1, 6b-2 og 6b-3.
Avstanden mellom SOK og overkant kryssende konstruksjon (overvannskulverten) er for liten og
høydekravet oppfylles derfor ikke). I disse tilfellene må kulverten bygges slik at avvik i høydekravet
kompenseres, og at kulverten kan inngå som en del av banefundamentet.
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7 HYDRAULISKE BEREGNINGER
7.1

Veumbekk-kulverten, Tiltak 1

Veumbekken har tidvis ført så store vannmengder at det har medført oversvømmelse i Holmegata.
For å bedre forståelse for flomproblematikken er det gjennomført beregninger av kapasiteten på
Veumbekk-kulverten. Kulverten, som ligger i Holmegata har innløp oppstrøms dagens jernbane, og
har utløp i Vesterelva.
Kapasitetsberegningene tar utgangspunkt i elvevannstanden i Vesterelva (1 års flom) i kombinasjon
med en nedbørssituasjon som tilsvarer nedbør med 200 års gjentaksintervall.
Det er tidligere utarbeidet en rapport (ICP-16 A-25116) som beskriver høyvannsforhold / nedbør med
høy intensitet, og konklusjonene fra rapporten er benyttet i disse beregningene.
Stormflo nivå med 200 års gjentaksintervall er kote 1,84 (NN2000), ref. rapport ICP-16-A-25116.
Høyvann vil derfor ikke alene være kritisk for jernbanen eller de alternative vegkryssløsningene for
Rv110 / Holmegata.
Eksisterende kulvert fra Oslogata til Glomma har et tverrsnitt på ca. 3,5 m², men tverrsnittet varierer
mye på strekningen. Kapasiteten på kulverten er derfor vanskelig å beregne, men grove anslag angir
en kapasitet på ca. 5,0 m3/sekund.
Ved en vannmengde på 5 m3/sekund, vil friksjonstapet i eksisterende kulvert være i overkant av ca.
1,3 meter, dvs. trykklinjen i kulverten ved Oslogata vil ligge på ca. kote +3,0 som tilsvarer
terrengnivået.
Oppstrøms Oslogata vil trykklinjen stå høyere. Det kan derfor ikke legges rørforbindelser mellom
Veumkulverten og overvannssystem i vegkryss Rv.110 / Holmegata før nedstrøms kote 3,0 i
Holmegata. Dvs. de to overvannsystemene må holdes fysisk adskilt dersom ikke eksisterende
vegkryss skal oversvømmes.
Overslagsberegninger gir følgende vannmengder som tilføres Veumkulverten, se Tabell 7.1.1
nedenfor.
Tabell 7.1.1 Dimensjonerende vannmengder ved ulike regnintensiteter.
Nedbør, gjentaksIntervall
1
2
10
100
200

Regnintensitet
l/sek/ha
Fra kurve
Klimajustert
30
36
40
48
70
84
110
132
120
144

Dim. vannmengde
l/sek.
2331
3108
5439
8494
9266

I tillegg til overnevnte vannmengder vil kulverten bli tilført vann fra Bjørndalen, ca. 1,25 m3/sekund,
men da nedstrøms bane.
Ved en vannmengde på 10 m3/sekund utgjør friksjonstapet i eksisterende kulvert ca. 5,0 meter, dvs. at
trykklinjen vil nå bakkenivå, noe som vil medføre at vegkryss Rv.110 / Holmegata ved jernbanen blir
oversvømmet.
Opprettholdes Veumkulverten nedstrøms Oslogata slik som den er i dag vil den ikke ha kapasitet til å
transportere overvannet under en ekstrem nedbørssituasjon.
Transportkapasiteten i overvannsystemet nedstrøms jernbanen må derfor økes.
Fredrikstad kommune har varslet planforslag til reguleringsplan for Veumbekken – Holmen, hvor
åpning av Veumbekken langs Holmegata frem til Vesterelva inngår.
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Rolvsøyveien, overvann, Tiltak 5

Tiltak 5 gjelder overføring av overvann fra Rolvsøyveien og Grønliområdet til Vesterelva. Det foreslås
å legge avskjærende Ø2000 mm overvannsledning fra Rolvsøyveien, langs med bane, til
St.Hansfjellet og videre i tunnel gjennom St.Hansfjellet til Vesterelva.
Under gjeldende dimensjoneringsforutsetninger vil overvannsledningen bli satt under trykk, slik
trykklinjen viser i Figur 7.2.1.
Overvannsledningen må dimensjoneres for å tåle innvendig trykk. Dette ansees ikke å medføre
spesielle tekniske problemer.
Prinsipp for hvordan kryssing av banen er tenkt utført er vist på Figur 7.2.1 nedenfor.

Figur 7.2.1 Prinsippskisse, kryssing gjennom St. Hansfjellet
Som det fremgår vil kulverten under banen bli utsatt for ca. 6 meters innvendig vanntrykk ved
dimensjonerende opptredende situasjon.
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8 BEREGNINGER AV FLOMSITUASJONER
Traseen ligger tett på Seutelva og Glomma i det aktuelle området, og er i tillegg påvirket av
vannstanden i havet. Det er gjort flomberegninger med tanke på alle disse tre. Beregningene er de
samme som er brukt i rapport ICP-14-A-25047, "Flomvannstander Skinnerflo-Seutelva-Visterflo",
utarbeidet for delparsell Haug – Seut.

8.1

Flomvannstander Seut-Rolvsøy

Vannstanden i vassdragene rundt Fredrikstad avhenger av havet, Ågårdselva, Visterflo og Glomma.
Havnivået det skal dimensjoneres for er 200-års stormflo med havstigning, mens flomstørrelsen er
200-årsflom med klimapåslag. Disse hendelsene er ikke kombinert, da sannsynligheten for at disse
skal inntreffe samtidig er liten; 1/200*1/200*1/365 ganger en ukjent faktor for kovariasjonen mellom de
to. NVE anbefaler å bruke 1-års stormflo med havstigning, her lik 1.49 moh, i sammenheng med 200årsflom, og dette er nedre grensebetingelse i beregningene med flom i vassdraget. For 200-års
stormflo er en middelflom brukt i vassdragene. Modellen som er brukt er HECR-RAS 2D, med
gridceller på 0.5 x 0.5m. Det modellerte området er vist i Figur 8.1.1 under.

Figur 8.1.1 Området som dekkes av gridet i HEC-RAS.
Da NVE i sin rapport Klimaendring og fremtidige flommer i Norge (8/16) ikke forventer en økning i
flomstørrelsen i store vassdrag dominert av snøsmelting, er det ikke lagt på noe i Glommas
vannføring. 200-årsflommen i Glomma er på 3973 m3/s, hentet fra NVEs rapport Flomberegning for
Nedre Glomma (2002). Av dette renner ca 10% i Ågårdselva, og øvre grensebetingelse her er på
397 m3/s.
For Seutelva er feltparametre fra Nevina samt nasjonalt formelverk for flomberegning i små felt brukt.
Med 97.5-persentilen og et klimapåslag på 20%, er flomvannføringen på 80 m3/s. Kombinert med
middelflom i Glomma, er vannstanden lavere enn ved 200-årsflom i Glomma. 200-årsflommene i
Seutelva og Glomma er ikke kombinert, da karakteristikkene på feltene ikke tilsier at de vil skje
samtidig. Det er derfor brukt 200-årsflom i Glomma som dimensjonerende tilfelle i figurene under.
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Figur 8.1.2 Flomvannstand i området Skåra-Fredrikstad Sentrum langs Seutelva.
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Figur 8.1.3 Flomvannstand i området Fredrikstad sentrum til Evje langs Glomma.
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Figur 8.1.2 og Figur 8.1.3 viser vannstanden ved middelflom og 200-års stormflo, samt 200-årsflom
med 1-års stormflo. Mest kritisk er vannstanden i nærheten av alternativ 2a ved Ørebekk. Her må man
se om ytterligere stigning, inkludert sikkerhetsfaktor, blir kritisk.
Ved 200-årsflom er hastighetene i Glomma tidvis høye; over 2 m/s. Dette er dog kun i hovedkanalen,
og vannet som flommer i nærheten av traseen vil ikke ha en høy nok hastighet til å føre til erosjon. Her
er det ned mot 0.1 m/s. Ved 200-års stormflo kombinert med middelflom er hastighetene veldig lave i
de berørte områdene. Figur 8.1.4 viser hastighetene rundt Rv110 sin krysning av Glomma. Det er
tydelig at vannet sakner farten betydelig når det går over Glommas bredder og flommer.

Figur 8.1.4 Hastigheter ved Rv100 sin krysning av Glomma ved 200-årsflom.
Kartene er uten sikkerhetsfaktor, og scenarioene er valgt for hva som gir høyest vannstand på den
aktuelle strekningen. Små tilsig på strekningen er ikke tatt med, og det anbefales derfor å legge på 30
cm på kotene fra dette kartet, som kommer i tillegg til Bane NOR sitt krav om å plassere overkant
skinne 40 cm over dimensjonerende vannstand.
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Oppsummering

Dimensjonerende tilstand for nedre del av Glomma og Seutelva er 200-års stormflo kombinert med
middelflom i Glomma og Seutelva. Lengre opp i vassdragene er 200-årsflom i Glomma, kombinert
med 1-års stormflo og middelflom i Seutelva, dimensjonerende. Kartene produsert her er ikke tillagt en
sikkerhetsfaktor. Anbefalt størrelse på denne er 30 cm.

9 VEDLEGG
Dokumentnr:
ICP-16-A-25106 Vedlegg 1

Tittel
Oversikt VA-tiltak SeutRolvsøy

Rev.
01A

Sider
1

10 DOKUMENT INFORMASJON
10.1 Endringslogg
Rev.
00A
01A
02A

Endring
Første utgave
Fjernet kommentarer i vedlegg
Revidert iht. kommentarer

Dato
05.09.2018
13.09.2018
16.11.2018

10.2 Referanseliste
[1]

Dok.nr.: ICP-16-A-25116_01A_002. Overvann Holmegata – Veumbekken. Vurdering av
flomfrekvens.

ICP-16-A-25106
Utgitt November 2018
Utgave 02A
Utgitt av Bane NOR
Foto Hilde Lillejord /Bane NOR, Bypakke Nedre Glomma og 2G
Postadresse Bane NOR SF, Postboks 4350, N-2308 Hamar
E-post postmottak@banenor.no

05280

Sentralbord/vakttelefon

