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0. SAMMENDRAG
Jernbaneverket planlegger nytt dobbelt jernbanespor fra Oslo S til Ski, på Follobanen. Norconsult er
engasjert som konsulent på dagstrekningen nord for Ski stasjon. Roåsbekken blir berørt av planene for
Follobanen.
Roåsbekken ligger ca 1,5 km nord for Ski stasjon. Den krysser under dagens jernbanespor og vil også krysse
de fremtidige sporene som planlegges. Bekken må senkes ca 10 m for å komme under den nye Follobanen.
I forbindelse med planleggingsarbeidet er det gjort en beregning av 200-års flomvannføring og 500-års
flomvannføring for bekken. Ved planlagt jernbanekryssing er 200 års flomvannføring estimert til 15,5 m³/s.
500-års flomvannføring er estimert til 17,6 m³/s. Det anbefales at bekkelukkingen dimensjoneres for 500-års
flomvannføring.
I alternativ 1 lar man bekken følge eksisterende trase. Dette forutsetter at eksisterende Armco-rør under
Langhusveien må skiftes ut med en kulvert som må kunne ta unna ca 15,5 m³/s, slik at flomstigningen
oppstrøms ikke oversvømmer store områder. Foreløpig antas det en utvendig kulvertdimensjon på i
størrelsesorden b x h = 5 x 3 m.
Alternativet vil medføre kostbare og omfattende omlegginger av både vei og eksisterende toglinje under
anleggsarbeidene for ny bekk.
I alternativ 2 legges bekken i ny fjelltunnel. Løsningen vil bestå i å ta bekken inn i et inntak på oversiden av
Langhusveien, og føre det ned en sjakt til en tunnel som munner ut ca 150 m nord for eksisterende
bekkeutløp. Inntaket utføres i betong bak en terskel/fangdam mot elva. Ved omleggingen må det etableres en
tett dam mot Langhusveien slik at alt vann i bekken går inn i inntaket.
Fra tunnelutløpet etableres en ny plastret bekketrasè fram til eksisterende bekkeleie på skrå over jordet til
pumpehus ved bekken. Det legges drensrør og overvannsledning i dagens bekkeløp før det fylle igjen og
gjøres om til jordbruksland. Den eksisterende jordbruksdreneringen tilknyttes overvannsledningen i det
eksisterende bekkeløpet. Tunnelen avstenges med rist både ved inntak og utløp.
Alternativet kan gjennomføres uten at arbeidene påvirker trafikken i Langhusveien i vesentlig grad.
Omleggingen influerer verken på ny eller eksisterende linjetrasè, da omleggingen kan utføres før arbeidene
med ny jernbanelinje oppstartes.
Alternativ 3 er en variant av alternativ 2. I dette alternativet omlegges bekken i ny fjelltunnel ca 150 m syd
for eksisterende bekkeløp. Fjelltunnelen må forlenges i ca 100 m lengde med en betongkulvert under
godsspor vest og et stykke ut på jordet i retning eksisterende bekkeløp.
Det anbefales å gå videre med alternativ 2.
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INNLEDNING

Jernbaneverket planlegger nytt dobbelt jernbanespor fra Oslo S til Ski, på Follobanen. Norconsult er
engasjert som konsulent på dagstrekningen nord for Ski stasjon. Roåsbekken blir berørt av planene for
Follobanen.
Roåsbekken ligger ca 1,5 km nord for Ski stasjon. Den krysser under dagens jernbanespor og vil også krysse
de fremtidige sporene som planlegges. Bekken må senkes ca 10 m for å komme under den nye Follobanen.
2.

DIMENSJONERENDE VANNFØRING

Roåsbekken har en relativt liten tørrværsvannføring, men på grunn av et stort nedslagsfelt (16,1 km2) vil
vannmengden i flomsituasjoner øke betraktelig.
I forbindelse med planleggingsarbeidet, er det gjort en beregning av 200-års og 500-års flomvannføring for
bekken. Beregningene er utført ved flomfrekvensanalyse med NVEs programvare ”Ekstrem” på den
nærliggende vannføringsserien 3.11 Sagstubekken og anvendelse av standard formelverk i NVEs
retningslinje for flomberegninger for bestemmelse av kulminasjonsflommen. Ved planlagt jernbanekryssing
er 200 års flomvannføring estimert til 15,5 m³/s. 500-års flomvannføring er estimert til 17,6 m³/s.

Figur 1 Nedbørfelt til Roåsbekken ved planlagt kryssing av nytt dobbeltspor.
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Valg av 200-års flom som dimensjonerende vannføring er i henhold til Jernbaneverkets regelverk.
Konsekvensene vil bli store ved en oversvømmelse oppstrøms jernbaneanlegget. Vannet vil flomme ned i
Follotunnelen. Merkostnadene ved å benytte 500-års flom som dimensjonerende vannføring ved kryssingen
av jernbanen blir ubetydelige i denne sammenheng. Dette gjelder spesielt i alternativene med fjelltunneler for
bekken under banen. Det anbefales derfor at bekkeinntak og tunnel under jernbanen dimensjoneres for 500års flomvannføring mens den åpne bekken over jordet dimensjoneres for 200-års flomvannføring
3.

ALTERNATIVSBESKRIVELSE

Dagens situasjon
Roåsbekken renner gjennom større områder med skog og dyrket mark. Den krysser Langhusveien via et
Armco-rør med diameter ca 2 m. Deretter har den et åpent på et parti på ca 70 m og så krysser den dagens
jernbanetrase, via en plasstøpt kulvert med dimensjon ca 2,8 x 3,5 m.
Fremtidig situasjon
Follobanen vil bli liggende mellom Langhusveien og den eksisterende jernbanetraseen.
Follobanen ligger dypt i terrenget i dette området og bekken må senkes ca 10 m for å komme under banen.
Fordi det ikke er tilstrekkelig fall på terrenget vil bekken måtte senkes på et lengre parti frem til vest for det
fremtidige godssporet.
Alternativ 1
Alternativet går ut på en omlegging i dagens bekkeløp, jf tegning UOS-80-X-11151. For å kunne ivareta
kapasitetsbehovet ved en 500 års flom vil det være behov for å øke kapasiteten i eksisterende bekkeleie.
Det forutsettes at Armco-røret under Langhusveien må skiftes ut med en større kulvert. Den nye kulverten
under Langhusveien og jernbaneanlegget må kunne ta unna en vannmengde på 17,6 m3/s som er estimert
500 års flom i Roåsbekken. Foreløpig antas det en utvendig kulvertdimensjon på i størrelsesorden b x h = 5 x
3 m. Videre må det hindres at flomstigningen oppstrøms oversvømmer store områder. Kulverten under veien
må derfor også senkes.
Det nye bekkeløpet vil antakelig kunne utføres som fjelltunnel på deler av strekningen mellom Langhusveien
og den nye Follobanen.
Alternativ 2
En alternativ løsning er å legge bekken i en fjelltunnel under/forbi både vei og bane og gi den et utløp på
nedsiden av eksisterende jernbanelinje, jf tegning UOS-80-X-11152 og UOS-80-X-11153.
Bekken tas inn i et inntak på oversiden av Langhusveien. Herfra føres den i betongkulvert som går over til
fjelltunnel med fall ca. 15 %. Under Follobanen føres bekken i tunnel som etableres med ca. 0,5 % fall og
som munner ut ca 150 m nord for eksisterende bekkeutløp der det ved befaring er påvist fjell i dagen.
Inntaket må utføres i betong bak en terskel/fangdam mot elva. Ved omleggingen må det etableres en tett dam
mot Langhusveien slik at alt vann i bekken går inn i inntaket.
Tunnelen etableres i fjell, enten ved grovhullboring med diameter 3 m eller som en tradisjonelt sprengt
tunnel med tverrsnitt 12 – 16 m2. En tunnel etablert ved grovhullboring med diameter 3 m og 0,5 % fall har
en kapasitet på ca. 29 m3/sek. Det antas at tunnelen har tilstrekkelig overdekning i valgt trase der den krysser
under Follobanen.
Fra tunnelutløpet etableres en ny plastret bekketrasè fram til eksisterende bekkeleie på skrå over jordet frem
til pumpehus ved bekken. Det legges drensrør og overvannsledning i dagens bekkeløp før det fylles igjen og
gjøres om til jordbruksland. Den eksisterende jordbruksdreneringen tilknyttes overvannsledningen som
legges i det eksisterende bekkeleiet frem til ny bekketrasé.
Tunnelen avstenges med rist både ved inntak og utløp. Ved flommer vil inntaksrister kunne bli tettet av
flytende vegetasjon og annet. Det vil derfor være fornuftig å planlegge en adkomst ned til inntaket som ikke
bare benyttes av entreprenøren under byggingen, men også som senere kan benyttes av driftpersonell ved
periodisk inspeksjon og rensk.
Den eksisterende bekkekulverten kan saneres ved for eksempel utstøping.
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Alternativ 3
Alternativ 3 er en variant av alternativ 2, jfr. tegning nr. UOS-80-X-11154. I dette alternativet føres bekken i
en fjelltunnel på østsiden av Langhusveien og under Follobanen og Østfoldbanen ca 150 m syd for
eksisterende bekkeløp. Det er her lokalisert fjell i dagen på begge sider av dagens Østfoldbane. Alternativet
forutsetter at det er fjell i tilstrekkelig høyde langs Langhusveien. Dette er sannsynlig, men det må
kontrolleres med boring.
Fjelltunnelen må forlenges i ca 100 m lengde med betongkulvert under godsspor vest og ut på jordet i retning
eksisterende bekkeleie. I området nærmest jernbaneanlegget blir gravedybden 10 -12 m.
4.

KONSEKVENSER

Alternativ 1
Alternativet legger opp til en bekkeomlegging i dagens trasé. For å hindre ødeleggelse av veien ved flom
med påfølgende konsekvens for banen nedstrøms må eksisterende veikulvert skiftes.
Alternativet vil medføre omfattende konsekvenser for både vei og eksisterende bane. Langhusveien må
legges om under arbeidet med kulverten under veien. Det blir her graving/sprengning i ca 15 m dybde.
Bunnen i bekkekulvert vil bli liggende ca. 18 m under Østfoldbanen. Det vil være en krevende
anleggsteknisk oppgave å bygge kulverten under Østfoldbanen med banen i drift. Det foreligger i prinsipp to
hovedalternativer:
• Midlertidig omlegging av Østfoldbanen i ca 300 m lengde og etappevis bygging av kulverten.
•

Etablering av en midlertidig jernbanebru i traseen for Østfoldbanen over anleggsområdet for
bekkekulverten.

Det siste alternativet er beheftet med betydelig usikkerhet både når det gjelder gjennomførbarhet innen
normale kostnadsrammer. Det anbefales derfor at de videre vurderinger baseres på alternativet med en
midlertidig omlegging av Østfoldbanen.
Fordi det er kulturminner i området, har man i Ski kommune hatt ideer om å utvikle området rundet bekken.
De tekniske løsningene som er realistiske gjør det imidlertid ikke mulig å realisere slike planer.
I hele anleggsperioden må bekkevannet håndteres, samtidig som nye konstruksjoner skal på plass.
Alternativ 2
Alternativet legger opp til å etablere en ny fjelltunnel under/ forbi både vei og bane og en ny trase for den
åpne bekken på nedsiden av eksisterende jernbanelinje.
Alternativet kan gjennomføres uten at arbeidene påvirker trafikken i Langhusveien i vesentlig grad.
Omleggingen influerer verken på nye eller eksisterende baneanlegg, da omleggingen kan utføres før
arbeidene med jernbaneanleggene oppstartes.
Fra tunnelutløpet må det etableres en ny plastret bekketrasè fram til eksisterende bekkeleie og eksisterende
bekkeleie fjernes. Dersom det påvises spesiell flora eller fauna langs den eksisterende bekken, må den
ivaretas og ev. flyttes til den nye bekketrasèen.
Teknisk sett er løsningen relativt ukomplisert å gjennomføre, men fordi den er en betydelig endring i et
vassdrag må det søkes om godkjenning hos kommunen, fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE.
Alternativ 3
Alternativet er en variant av alternativ 2. Kryssingen under banen kan legges ca 3 m høyere enn i alternativ 2
fordi Follobanen faller mot nord. Terrengforholdene medfører imidlertid vesentlig større gravearbeider over
jordet sammenlignet med alternativ 2.
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ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR INVESTERING

Entreprisekostnaden kun for ny kulvert i alternativ 1 er stipulert til ca. 10 mill. kr. Entreprisekostnaden for
den midlertidige omleggingen av Østfoldbanen er stipulert til å bli i størrelsesorden 30 mil. kr.
Entreprisekostnaden for bekkeomleggingen i alternativ 2 er stipulert til ca. 25 mill. kr.
De omfattende grave-, sprengnings- og kulvertarbeidene over jordet vest for banetraseen i alternativ 3
medfører at dette alternativet vil bli dyrere enn alternativ 2.
6.

RAMS

Alternativ 1
Roåsbekken føres i en betongkulvert som etter hvert vil kreve vedlikehold og utbedringer. Kulverten blir
liggende så dypt at en eventuell fremtidig utbedring vil måtte skje innenfra i tørrværsperioder.
I gjennomføringsfasen vil løsningen medføre nærgraving mot eksisterende jernbane ved utløpet. På grunn av
dype skjæringer vil det kreve omfattende sikring av graveskråning mot banen.
Den midlertidige omleggingen av Østfoldbanen vil medføre driftsforstyrrelser i omkoplingsfasene.
Alternativ 2
Det er viktig at fyllingsdammen mot veien utformes slik at flomvann ikke kan passere og at ristløsningene
ved inntaket og utløpet fungerer etter hensikten. Risikoen for tetting av innløpsristen med påfølgende
oversvømmelse vil kunne få konsekvens både for Langhusveien og jernbaneanlegget.
Rutine for tilsyn og vedlikehold må etableres. Det forutsettes etablert adkomst fra Langhusveien.
Omleggingen kan utføres uten konsekvenser for ny eller eksisterende bane. Alternativet kan også
gjennomføres uten at arbeidene påvirker trafikken i Langhusveien i vesentlig grad.
Roåsbekken legges om i en fjelltunnel. Denne er tilnærmet vedlikeholdsfri.
Alternativ 3
Alternativet vil kreve noe mer vedlikehold enn alternativ 2 fordi bekken føres i en kombinasjon av fjelltunnel
og betongkuvert. For øvrig er alternativ 3 i RAMS sammenheng likeverdig med alternativ 2.
7.

GRENSESNITT

Roåsbekken krysser Langhusveien. I alternativ 1 legges det ny bekkekulvert i den eksisterende traseen. I
alternativene 2 og 3 må den eksiterende bekkekryssingen saneres. I alle alternativer må problemstillingen
avklares med Statens vegvesen / Akershus fylkeskommune.
Alternativ 2 og 3 medfører inngrep i forhold til jordene/ jordbruksarealet ved utløpet fra tunnelen. I forslaget
er bekken ført i ny trasè rett frem over dagens jorder og at dagens bekkeleie må omgjøres til jordbruksareal.
Løsningen må avklares med grunneier.
Alternativ 2 og 3 endrer bekketrasèen. Det må avklares med kommune, fylke og NVE om endringen er så
stor at det krever spesiell søknadsprosess og godkjenning. Endringen må legges inn i reguleringsplanen for
det nye jernbaneanlegget.
8.

ANBEFALING

Alternativ 1 medfører de høyeste anleggskostnadene og de største driftsulempene under anleggsperioden.
Alternativet synes derfor å være det klart dårligste alternativet.
Alternativ 3 medfører noe høyere anleggskostnader enn alternativ 2. Alternativet medfører også større
arbeider over dyrket mark. Det anbefales derfor at alternativ 2 legges til grunn for den videre planlegging.
Alternativet vil gi en god permanent løsning både for vei og bane og vil ikke påvirke nærliggende jorder/
jordbruksområdet negativt når anleggsperioden er over.
Arbeid med nødvendige avklaringer og søknader anbefales igangsatt så snart som mulig.
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VURDERINGER SOM KREVES I FORBINDELSE MED KONSESJONSVURDERING

Arbeidene med omlegging av Roåsbekken er et tiltak som skal vurderes etter Vannressurslovens § 8 om
konsesjonsplikt. Vannressurslovens § 20, om samordning av tillatelser, åpner imidlertid for at en godkjent
reguleringsplan kan erstatte konsesjon etter Vannressursloven. Dette forutsetter at planen inneholder
grundige vurderinger av slike tiltak. Under er det derfor gitt en supplerende vurdering av anbefalt alternativ,
med temaer som ikke er dekket andre steder i detaljplanen. Forhold til ål og fisk er omtalt i notat UOS-8011481 (eget vedlegg til detaljplan).
Grunnvann
Det er tidligere sett på grunnvannsstrømning i løsmassene for å beregne innlekkasjer til godstogstunnelen og
Follobanen ved kryssingen av dagens bekkeløp (notat UOS-80-A-11474). I notatet ble det foreslått å senke
bekkeinntaket, med tilvarende reduksjon av innlekkasjer ved en slik senkning. Dette må vurderes i neste
planfase.
Den dypeste delen av overføringstunnel for Roåsbekken vil være omtrent på kote 108, og omtrent 100 m
nord for dagens bekk. Største bergoverdekningen til overføringstunnelen blir på ca. 35 m, mens overdekning
til Follobanene er kun ca. 1-2 meter. Det henvises til tegning UOS-80-X-11154 og -11155.
Det kan ventes innlekkasjer i overføringstunnelen, men det vil bare utgjøre en del av total senkning av
grunnvannsnivået. Det er ikke registrert grunnvannsavhengige naturelementer over tunnelene i dette
området. En senkning av grunnvannet vil dermed ikke ha noen merkbar effekt på naturmiljøet. Det settes
derfor ikke spesielle krav til tetthet tunnel for Roåsbekken.
Ved å senke grunnvannsnivået i kollen og i de strandvaskede sedimentene rundt, vil det også bli noe
senkning i tilgrensende finere sedimenter i jordbruksområdene. Grunnvannssenkningen i omkringliggende
jordbruksområder antas å bli små, men kan medføre setninger.
Merk, dersom de andre tunnelene skal injiseres for å redusere innlekkasje, må det ikke injiseres ved kryssing
over overføringstunnelen for vann. Injeksjonsmasse vil da kunne trenge inn til overføringstunnelen og i
verste fall tette den (forutsatt at tunnel for Roåsbekken drives først).
Vannlinjeberegning Roåsbekken nedstrøms omløpstunnel
I forbindelse med planlegging av nytt dobbeltspor Oslo-Ski er det gjort en vannlinjeberegning i Roåsbekken
på vestsiden av planlagt jernbanetrasé, for å vurdere evt. oppstuvingseffekter i en flomsituasjon. Det er
planlagt en ny omløpstunnel for Roåsbekken under jernbanen, samt en kanal som leder vannet fra
omløpstunnelen og ned mot naturlig bekkeleie. Beregningen er utført ved bruk av programvaren HEC-RAS.
200- og 500-årsflom (Q200 og Q500) er tidligere beregnet til hhv. 15,5 og 17,6 m³/s der Roåsbekken krysser
jernbanen. Q200 legges til grunn for vannlinjeberegningen.
Konklusjonen er at vannstanden under 200-årsflom blir uendret i forhold til i dag på vestsiden av planlagt
jernbanetrasé, ettersom det er det naturlige bekkeleiet nedstrøms tiltaksområdet som blir bestemmende for
vannstandsstigningen. Dermed får heller ikke den planlagte omløpstunnelen for Roåsbekken eller den nye
kanalen nedstrøms omløpstunnelen betydning for vannstandsforholdene under flom.
Hydrologisk grunnlag
Like nedstrøms der den planlagte kanalen skal gå sammen med dagens bekkeleie i Roåsbekken, kommer det
inn en sidebekk fra sør. Ved dette samløpspunktet er feltarealet økt fra ca. 16,1 km² til ca. 19,9 km². Regner
vi at restfeltet på vestsiden av jernbanen bidrar med en like stor spesifikk flom som Roåsbekken, øker 200årsflommen fra 15,5 m³/s til ca. 19,2 m³/s der sidebekken kommer inn. Dette er tatt høyde for i beregningene.
Tverrprofiler
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Modellen i HEC-RAS er bygget opp med tverrprofiler fra inne i den planlagte omløpstunnelen under
jernbanen og nedover vassdraget, total beregningsstrekning er på 850 m. For tunnelen er det valgt tverrprofil
med «lid» (lukket overdel). Valget av nedre begrensning for beregningsstrekningen er basert på at helningen
i bekken øker vesentlig, slik at strømningsprofilet i en flomsituasjon vil gå gjennom kritisk strømning i dette
partiet.
Tverrprofilene er tatt ut fra kartgrunnlag med 1 m høydeoppløsning (Figur 2). Grovt kan strekningen deles
inn i 4:
1. Råsprengt tunnel (L = 190 m (beregningsstrekning), A=13,8 m², Mannings tall 32)
2. Betongkulvert (L = 20 m, A= 13,8 m², Mannings tall 65)
3. Kanal (L = 275 m, bunnbredde 4,5 m, sidehelning 1:2, dybde gjennomsnittlig 2 m til dagens terreng,
Mannings tall 31)
4. Eksisterende bekkeleie nedstrøms planlagt kanal (L = 350 m, Mannings tall 25)

Utenfor det naturlige bekkeleiet, hvor det nedstrøms planlagt kanal er busker og trær, er Mannings tall satt til
16. Innmåling av terrengbunn i dagens bekkeleie like oppstrøms der den planlagte kanalen munner ut i
Roåsbekken viser en høyde på 104,8 moh. På genererte tverrprofiler fra kotekartet ligger høyden i bekkeleiet
på kote 105,0 over en lengre strekning nedstrøms dette partiet. Ettersom tverrprofilene som er tatt ut
representerer vannoverflaten, er høydene i bekkeleiet nedstrøms der planlagt kanal kommer inn, satt til 104,8
moh.
Vannlinjeberegning og konklusjon
Resultatene av beregningen er vist i Figur 3 og i Tabell 1. Det vil i en situasjon med 200-årsflom dannes et
vannspeil på jordet som vil strekke seg oppover langs kanalen, og vannstanden er beregnet til å bli ca. 107,45
på vestsiden av jernbanen. Vannstanden under 200-årsflom vil ikke begrense kapasiteten i omløpstunnelen,
og bestemmende profil for vannstanden blir i det naturlige elveleiet ca. 300 m nedstrøms planlagt kanal.
Dette betyr at vannstanden i en fremtidig situasjon blir uendret i forhold til dagens situasjon under flom.
Vannhastigheten i den planlagte kanalen reduseres på grunn av oppstuvingen fra nedstrøms side fra ca. 1,7
m/s øverst i kanalen til 0,6 m/s i nedre del av kanalen (Tabell 1).
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Figur 2 Oversiktskart. Nedre begrensning på beregningsstrekning er indikert med rød strek.
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Plan: 5007800Steady 09.03.2012
Legend
EG Q200

120

WS Q200

Elevation (m)

Ground

110

100

90
0

200

400

600

800

Main Channel Distance (m)

Figur 3 Beregnet vannlinje Q200.
Tabell 1 Vannlinjeberegning Roåsbekken.
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