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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å igangsette planlegging av
Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss. Samferdselsdepartementet har gitt
premisser for planarbeidet.
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et fellesprosjekt med en felles
reguleringsplan. Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan, med Kommunal- og
moderniserings-departementet som planmyndighet.
Av praktiske grunner er arbeidet med planområdet delt i 5 strekninger:
Strekning 1:

Ringeriksbanen fra Jong til Sundvollen

Strekning 2:

E16 fra Skaret til Høgkastet, gjennomføres som et eget prosjekt, skilt ut
fra fellesprosjektet

Strekning 3:

Ringeriksbanen fra og med Sundvollen stasjon og E16 Høgkastet til
Bymoen

Strekning 4:

Ringeriksbanen og E16 fra Bymoen til Styggedalen

Strekning 5:

Ringeriksbanen og E16 fra Styggedalen til og med Hønefoss stasjon og
krysset på E16 ved Ve

Foreliggende fagrapport inngår i arbeidet med teknisk plan / detaljplan som er en del av grunnlaget
for reguleringsplanene som legges frem for offentlig ettersyn høsten 2017.
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SAMMENDRAG
Overvannshåndteringsprinsipp deles i tre. Overvann på banetrase, overvann på vegtrase og overvann
fra sideterreng (terrengvann), herunder også kryssende bekker.
Banetrasevann er relativt rent grunnet lite forurensning fra togtrafikk. Vannet håndteres langs linjen og
til utslipp i lavpunkter og kryssinger videre til naturlig resipient så fort som mulig. Vannet vil også
infiltreres hvor egnet masse og dypt grunnvannsnivå finnes.
Vegvann er mer forurenset og det er derfor satt krav til rensing. Det er planlagt forskjellig
renseløsninger for hver strekning, inkludert rensing i sandfilter langs veigrøft og skråninger eller
oppsamling og transport til rensedammer. Begge funksjoner har en fordrøyningseffekt. Vegvannet vil
også infiltreres på samme måte som for banen der det er mulig.
Terrengvannmengde blir relativ uendret, men utslipp føringsveier for vannet blir påvirket. For
eksisterende vei og bane traséer som skal utvides er fokuset å gjøre minst mulig endringer for dagens
føringsveier. Vannet bør renne mest mulig hvor det går i dag. Med hensyn til nåværende krav til
sikkerhet i forhold til fremtidens klimaendringer, vil stikkrenne dimensjon for krysningspunkter under
anlegget økes.
For nye traseer for bane og vei er det et mål å bruke mest mulig naturlige føringsveier for vann med så
lite som mulig påvirkning av vannmiljøet rundt.
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1 INNLEDNING
1.1

Strekninger og gjeldende fag

Denne rapport gjelder for strekninger 1, 3, 4 og 5. Fagrapport for overvann for strekning 2 leveres
separat. Henv. til: dokument FRE-00-A-25180.
Fagrapport overvann omhandler teknisk vurdering og løsninger for følgende:




Overflatevann innenfor veg- og baneanlegg i dagsonen
Drensvann innenfor veg- og baneanlegg i dagsonen
Overflatevann fra terreng

For S1, S2 og S3 er det laget egne fagrapporter for tunnel som inkluderer drenering, tunnelvask, og
renseløsninger.
For drenering av konstruksjoner henvises det til egne fagrapporter for konstruksjoner for hver
strekning.
For dokumentasjon på grunnvannsproblematikk henvises det til egne fagrapporter for ingeniørgeologi
/ hydrogeologi.
For beskrivelse av andre VA-anlegg inkludert kommunale og private vannforsynings- og avløpssystem
henvises det til planbeskrivelse/detaljplanrapport for hver strekning.

1.2

Forutsetninger

1.2.1 VA forutsetninger
Prosjekteringsforutsetninger for vann og avløp danner grunnlaget for prosjektering av drens- og
overvannsløsninger for dagsone og tunnel, samt kommunale og private vann- og avløpsanlegg.


Prosjekteringsforutsetninger VA:

FRE-00-A-25157

1.2.2 Miljøkrav
Overvannsanlegg planlegges tverrfaglig og med hensyn til gjeldende miljøkrav.
Miljøkravet er beskrevet i:


Fagrapport vannmiljø og utslipp til vann:

FRE-00-A-26320

Dokumentet spesifiserer at overvannsavrenning fra dagsone motorveg skal gjennom en renseprosess
før utslipp til resipient.
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2 GENERELT FOR STREKNINGER
2.1

Eksisterende anlegg

Statens vegvesen har levert grunnlag for drens- og overvannssystem i sosi-format som eksport fra
deres NVDB-database. Dette inneholder krysningspunkter for kjente stikkrenner, men kun gis et punkt
i senter veg. Dette brukes sammen med SVV vegkart nettside som gir mer detaljer.
Det finnes ikke grunnlag for langsgående drenssystem for veg.
Bane NOR har levert et grunnlag i Excel format som er en eksport fra FDV database, men brukes lite
fordi den ble levert uten referansepunkt.
Det som er relevant og brukbart av dette grunnlagt ble konvertert / prosjektert til 3D modell som et
fungerende grunnlag til prosjektering.

2.2

Terrengvann

2.2.1 Definisjon
Terrengvann er overflatevann som kommer i konflikt med veg/bane trase. Dette er vannet som renner
av terrenget ovenfor planlagt veg-/baneanlegg.
2.2.2 Beregningsmetode
Det er tatt utgangspunkt i FKB-eksisterende terreng. Ut ifra dette er det laget en tilpasset
terrengmodell for områdene som drenerer gjennom de nye traséene. Det er deretter foretatt en
avrenningsanalyse av terrenget og definert krysningspunkter der vannstrømmer krysser en trasé. Ut
fra dette er det beregnet nedslagsfelt for hvert krysningspunkt.
De genererte krysningene er så gjennomgått for å bestemme hva som i praksis blir endelige
krysningspunkter.
Samtidig er det laget en tilpasset utgave av markslagskart AR5, der de forskjellige arealtypene er
tildelt en avrenningskoeffisient ut fra forutsetningsdokumentet. Det er også hentet punktdata for
normalavrenning fra NVE som så er kombinert for å gi gjennomsnittsavrenning innenfor hvert enkelt
nedslagsfelt.
For de oppdaterte nedslagsfeltene beregnes gjennomsnittlig avrenningskoeffisient, normalavrenning,
høydeforskjell og elvelengde/feltlengde. Det beregnes også andre relevante hydrologiske parametere
som feltakselengde, relieff-forhold, effektiv sjøprosent og konsentrasjonstid.
Med utgangspunkt i gjeldende IVF-kurve for prosjektet kan det så beregnes dimensjonerende
vannmengde for hver krysning med den rasjonale formel. Dette gjelder for felt under fem km2, hvilket
omfatter ca. 99 % av alle delfeltene for kryssende vann. Ca. 97 % av feltene er under en km2, og for
disse er den rasjonale metode den foretrukne beregningsmetoden, jfr. forutsetningsdokument. For
feltene mellom en og fem km2 vil det også benyttes PQRUT og nasjonalt formelverk for små felt.
For en foreløpig beregning av stikkrennedimensjoner legges følgende til grunn: Det forutsettes
sirkulære betongrør med fritt utløp og fall på fem promille, samt en krysningslengde på 40 m. Det
legges til grunn at innløpet ikke skal være dykket ved dimensjonerende vannføring. De individuelle
krysningene beregnes i denne fasen med f.eks. HY-8 eller SWMM.

2.2.3 Håndteringsprinsipp
Terrengvannet samles på oppstrøms side med avskjærende grøfter, eller veigrøft, og føres til det mest
naturlige lavpunkt og føres under vegen i stikkrenne med en innløpskonstruksjon som er dimensjonert
iht. parametere beskrevet i forutsetningsdokument. Målet er å bruke mest mulig av dagens kryssinger
som resultater i en mer naturlig løsning.
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3 STREKNING 1
3.1

Strekning beskrivelse

Strekningen er en jernbanetrase fra Sandvika til Sundvollen i tunnel. På Jong nær Sandvika kobles
tunnelen til eksisterende kulvert for Askerbanen. På Sundvollen går tunnelen direkte inn på
Sundvollen stasjon i strekning 3.
Det er 3 permanente og 3 midlertidige tverrslag på tunnelen.
For overvannshåndtering i tunnelen henvises det til fagrapport tunnel FRE-10-A-25140

3.2

Prosjektert anlegg

3.2.1 Terrengvann
Det er adkomstveger til tverrslagene. For de permanente tverrslagene er vegene prosjektert med fall
vekk fra portalen. Dette for ikke å få regnvann inn i tunnelen. Vegene krysser noen bekkeløp. De
midlertidige tverrslagene må stenges etter bruk slik at evt. dagsonevann ikke trenger inn i tunnelen.
På Lorangmyr, sør for Sollihøgda, er det viktig å opprettholde avrenningen i forhold til nye og
eksisterende deponier. Det er anlagt rensedammer for eksisterende deponier, og de må opprettholdes
og evt. utvides.
For de øvrige tverrslagene etableres det overvannssystem som kobles på eksisterende og nytt
overvannsanlegg.
Eksisterende overvannsanlegg på Reverud må sjekkes for kapasitet. Det er overvannledninger i
fotgjengerundergangen under Tanumveien. Det må evt. legges til rette for infiltrasjon i grøfter.
På Sundvollen etableres det nytt overvannssystem som har utløp i Tyrifjorden.
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Etter strekning 2 fortsetter hovedveg som en utvidelse av dagens E16 med store og bratte
avrenningsområder fra fjellsiden i øst. E16 har et kontinuerlig fall ned mot krysset for
lokalvegsystemet. Etter vegkrysset ligger E16 over Kroksund på en lang og relativ flat bru før den
faller inn mot vegtunnelens østre portal. Etter vegtunnelen kommer E16 ut i en kort dagsone på fylling
med fall i retning strekning 4.
Jernbanen kommer ut av fjelltunnel fra strekning 1 til ny stasjon på Sundvollen. Herfra krysser
jernbanen over Tyrifjorden i en bru parallelt med dagens E16 bru, og videre i en kort dagsone før
jernbanetunnelen. Resten av banestrekningen på S3 er i tunnel.

4.2

Prosjektert anlegg

Overvann fra E16 er antatt å være forurenset. Generelt skal overflatevann fra E16 ledes til
langsgående rensegrøfter der vannet skal innfiltreres i størst mulig grad der grunnforholdene tillater
det. Infiltrasjonssandfang etableres med overløp til terreng, slik at renset vegvann kan ledes til terreng.
I strekning 3 er det i hovedsak ensidig fall på hovedvegen slik at vegvann havner i grøft i midtdeleren
og en av sidegrøftene. Langsgående grøfter uten tilrenning fra vegareal kan prosjekteres med færre
sandfangene avhengig av tilrenning fra terreng. Der rensegrøft med filtrering ikke er mulig skal det
etableres et rensesystem for overvann fra E16.
4.2.1 Overvann hovedveg E16
Fra S2, nordover mot lokalvegkryss er det kontinuerlig lengdefall og tverrfall inn mot skjæring.
Stikkrenner for utslipp til terreng etableres så ofte som mulig hvor det er nok høyde for utslipp til
terreng. Dette for å redusere punktutslipp med høye konsentrasjoner. Det er et lavpunkt for E16, like
nord for lokalvegbruene i profil 31100. Vann som ikke blir infiltrert eller ledet bort før lavbrekket vil
ledes ut til terreng her.

Figur 4.2-1 Oversikt E16 og lokalvegkryss
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4.2.2 Overvann ved tunnelportaler
Dagsoner utenfor portal med fall inn mot tunnelen skal i størst mulig grad avskjæres og ledes bort fra
tunnelportalen. Mellom Kroksund bru og den sørøstlige portalen er det ca. 200 meter langt vegstrekk
med fall inn mot portalen. I nordvest er dagsonen ca. 50 meter. For å lede overvann bort fra
portalområdet må det etableres dype overvannsledninger ut til nærmeste resipient eller rensesystem.

Figur 4.2-2 Østre portalområde

4.2.3

Overvann på bru

Kroksund bru er ca. 700 m lang med relativt lite lengdefall, ensidig tverrfall og gjennomgående tett
midtdeler. Brua har toppunkt ved profil 31660, som ligger henholdsvis ca. 260 og 410 meter fra hvert
landkar. I henhold til Håndbok N400 skal overvannssystemet på brua dimensjoneres for treminutters
regn og 200-års returperiode. Overvann samles opp i sluk for hver kjørebane og ledes til
sedimenteringsdammer på begge sider.
To langsgående preisolerte overvannsledninger med varmekabel klamres under brudekket, inne i
brukassa, i begge retninger. På grunn av forskjellen i materialutvidelse for overvannsledning og
konstruksjonen må det monteres kompensatorer med jevne mellomrom.
4.2.4 Rensing
Vegvann skal i hovedsak renses i langsgående rensegrøfter. For overvann fra bru og vegarealer der
rensegrøfter ikke kan etableres, skal overvann håndteres i egne rensedammer. Se
prosjekteringsforutsetninger for detaljert beskrivelse av rensedammer.

4.2.5 Overvann lokalveger og omlagt E16
Det forutsettes at overvann fra lokalveier og omlagt E16 ikke er klassifisert som forurenset og kan
derfor ledes bort til terreng/bekker uten behov for rensing. Plastring vurderes ved hvert utslippspunkt
avhengig av forventet vannmengde.

4.2.6 Overvann på bane
På Sundvollen drenerer plattformer og lokalveger til nytt overvannssystem med utløp i Tyrifjorden.
Overvann fra bane ansees ikke som forurenset, og brua dreneres med sluk/hull med standard
oppsamling av overvann.
Nordvest for tunnelportalen er det ca. 300 meter dagsone utenfor for veg og bane før det går over i
strekning 4. I motsetning til vann fra E16, er vann fra bane antatt å ha en lavere forurensningsgrad og
kan infiltreres uten videre rensing.
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4.2.7 Terrengvann
Siden vegen er planlagt i nesten lik trase som for dagens E16, blir det relativ lite endringer i
vannmengden. Målet er å ikke endre mengden eller føringsvegen for vannet nedstrøms veganlegget.
Det er derfor brukt mest mulig av dagens krysningspunkter, men med dimensjonsøkning for å ivareta
økt dimensjonerende nedbørsmengde.
Terrengvannet over tunnelportalene avskjæres med grøfter som ledes bort fra konstruksjonen.
Tabell 4.2-3 viser bl.a. kryssingsreferanse, nedslagsfeltets areal, beregnet vannmengde og nødvendig
innløpsdimensjon. Figur 4.2-4 viser oversikt over avrenningsfeltene.
Hver enkelt stikkrenne dimensjon beregnes i detalj i byggeplanfasen. Dette må ta hensyn til detaljert
terrenggrunnlag, langsgående tilkoblinger og ledningsfall.
I nåværende teknisk detaljplan-fase brukes dimensjonene i tabellen. Dette har ingen konsekvens for
regulering og gir fleksibilitet i byggeplanfasen.

Krysning Areal (ha) Klima- C200 snitt
Dim
Q200
Foreløpig
Foreløpig
ID*
faktor
intenstet rasjonal
dimensjon
dimensjon Rør
(l/s/ha) (m³/s) Innløpskonstruksjon (forutsatt 5 ‰ fall)
(mm)
50
48,6
1,5
0,33
185
4,43
1800
1400
51
8,7
1,5
0,34
236
1,05
1000
800
53
1,2
1,5
0,42
262
0,19
600
600
54
58,6
1,5
0,36
175
5,57
2000
1600
55
7,0
1,5
0,42
224
0,99
1000
800
56
3,0
1,5
0,40
255
0,46
800
600
57
16,5
1,5
0,36
195
1,76
1200
1000
Tabell 4.2-3: Beregninger for S3 terrengvann og kryssinger
* Felt 50 får ca. 0,8m3/s mer terrengvann enn vist på tabellen pga. avrenning fra S2 grunnen flytting
av viltovergang fra S3 til S2.
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5 STREKNING 4
5.1

Streknings beskrivelse

5.1.1 Utforming
På hele strekning 4, fra Bymoen i syd til Styggedalen i nord, ligger ny E16 og ny Ringeriksbane i
dagen mer eller mindre parallelt. Landskapet er relativt flatt uten de store terrengformasjoner bortsett
fra stigning opp til Prestemoen og noe ravinelandskap ved Styggedalen.
På Bymoen fra Selteveien til Jørgen Moes vei ligger traseen stort sett i økende skjæring som gir
behov for avskjæring av oppstrøms område. Fra Jørgen Moes vei går traseen i en kort bru før
Mosmoen krysses med høye fyllinger helt til Helgelandsmoen og Storelva, se Figur 5.1-1

Figur 5.1-1: Høye fyllinger over Mosmoen mot Helgelandsmoen
Storelva krysses i 3 bruer. En for Ringeriksbanen og en for hver kjøreretning på E16. Storelva har ved
normalvannstand en kotehøyde ved brua på ca. 63,0 m. Ved en 200 års flom stiger vannstanden til
ca. 66,5 m, dvs. ca. 3,5 m. De største flommene i Storelva kommer som følge av snøsmelting.
Fra Storelva til Prestemoen over Mælingen er det ikke besluttet om traseen skal gå i en lang bru
(alternativ A) eller i en kombinasjonsløsning (alternativ B), se Figur 5.1-2.

Alternativ A Lang bru

Alternativ B Kombinasjonsløsning med bruer og mellomliggende fylling
Figur 5.1-2: Alternative løsninger for trasé over Mælingen
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Like vest for traseen over Mælingen ligger naturvernområdet Synneren som er en gammel kroksjø
med liten vanngjennomstrømning, se Figur 5.1-3. Området er vernet som Ramsar-område og er
vurdert som internasjonalt viktig. Synneren beskrives som et svært rikt våtmarksområde med særlig
verdi for våtmarksfugl. Det er svært viktig at dette området skjermes mot overflatevann fra E16 med
tanke på høyt innhold av salt og veiforurensninger.

Figur 5.1-3: Naturvernområde Synneren rett vest for traseen over Mælingen

Over Prestemoen mot Korsdalen går traseen i en markert skjæring med flatt terreng på sidene uten
vesentlig tilrenning. Over Korsdalen ligger traseen i bru og på fylling, se Figur 5.1-4.

Figur 5.1-4: Skjæring gjennom Prestemoen og bru/fylling i bakgrunnen over Korsdalen
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På nordre del av strekning 4 fra Korsdalen til Styggedalen ligger hele traseen i en skråning. Av denne
grunn er E16 lagt noe høyere enn Ringeriksbanen i dette området. Likevel blir det betydelige inngrep
med generelt store skjæringer utenfor veien i vest og varierende med skjæring/fylling utenfor banen i
øst, se Figur 5.1-5.
På grunn av kryss med RV35 legges også E16 og Ringeriksbanen med større avstand i nordre del av
området mot Styggedalen.

Figur 5.1-5: Skjæring/fylling i skråning fra Korsdalen mot Styggedalen

5.1.2 Grunnforhold
Generelt viser utførte grunnundersøkelser at det hovedsakelig er høye forekomster av løsmasser over
berg. Unntaket er på Bymoen ca. i profil 43,9 hvor det kun er 1,0-1,5 meter til berg.
Ut fra utført befaring på stedet synes det å være relativt gode grunnforhold med høyt innhold av
sand/sandige masser på hele strekningen fra Bymoen til Korsdalen. På nordre del av strekningen
forventes det noe høyere innhold av finstoff/leire i løsmassene, se Figur 5.1-6.
Områder med gul og oransje farge vil typisk være områder med god infiltrasjonskapasitet, mens
områder med lys blå vil være områder med dårlig infiltrasjonskapasitet.
Dette må verifiseres nærmere når resultat av grunnundersøkelsene er ferdigstilt. Generelt legges det
opp til å utnytte den naturlige infiltrasjons- (og rense) kapasiteten til massene i de områder hvor
massene kan betegnes å ha høyt innhold av sand/sandige masser.
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Figur 5.1-6: Løsmassekart (Kilde www.NGU.no)

5.2

Prosjektert anlegg

Generelt ansees ikke overvann fra Ringeriksbanen som forurenset. Overvann fra E16 vil derimot være
relativt forurenset og ha høyt innhold av salt om vinteren. Overvann fra lokalveier klassifiseres ikke
som overvann hvor det er behov for rensing. Generelt legges det opp til rensing av veivann fra E16 i
langsgående rensegrøfter med mest mulig grad av infiltrasjon der grunnforholdene tillater det.
Ved bruk av plantevernmiddel ved drift av bane og vei må Forskrift om plantevernmidler følges. I
denne sammenheng definerer forskriften hvordan vannmiljø ikke skal forurenses. Vurderingen av
hvordan etatene bruker diverse type plantevernmidler må gjøres av etatens driftsavdeling. Det er ikke
prosjektert oppsamlings- og rensetiltak i forhold til plantevernmidler.
Over Mælingen legges det opp til å samle opp alt overvann fra E16 for å unngå at dette tilføres
naturvernområdet Synneren. Oppsamlet overvann i dette området vil bli renset i en rensedam for
veivann før utslipp til Storelva nedstrøms nye bruer ved Helgelandsmoen. To mulige plasseringer for
en slik rensedam er vist i Figur 5.2-2.
Det etableres felles overvannssystem for veg og bane der dette er hensiktsmessig. Banevann føres
ikke til rensedam eller rensegrøft.
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Over Mælingen legges det opp til å samle opp alt overvann fra E16 for å unngå at dette tilføres
naturvernområdet Synneren. Det er viktig at overvann i dette området ikke infiltreres, men samles opp
i «tett system». Opplegg for plassering av rør på hver side av bru og illustrasjon av mulige løsninger
for oppheng er vist i Figur 5.2-1. Oppsamlet overvann i dette området ledes til rensedam for veivann
beliggende på flomsikker oppfylling før utslipp av renset overvann til Storelva nedstrøms nye bruer
ved Helgelandsmoen. To mulige plasseringer for en slik rensedam er vist i Figur 5.2-2. For alternativ A
er det like aktuelt å plassere rensedammen under bruene og ikke som vist i alt. 1.
Det etableres felles overvannssystem for veg og bane der dette er hensiktsmessig. Banevann føres
ikke til rensedam eller rensegrøft.

Figur 5.2-1: Prinsipp plassering og ulike utførelser av OV-rør på bru
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Alt.1 Tilhører hovedalternativ A
(Kan plasseres under bru, men
det krever omlegginger)
Alt.2 Tilhører hovedalternativ B
(Kan også benyttes for A)

Figur 5.2-2: Mulig plassering av rensedam for overvann fra E16 (primært for OV over Mælingen)
med eksempel på utforming fra rensedan E16 Sandvika Wøyen
5.2.1 Generelle tverrsnitt
Generelt er det lagt opp til følgende 4 ulike tverrsnitt for dreneringen:
 På vesentlig fylling ved Helgelandsmoen og Mælingen (støyskjerm istedenfor støyvoll)
 På vesentlig fylling øvrige steder (med både gode og dårlige grunnforhold)
 I skjæring med gode grunnforhold
 I skjæring med dårlige grunnforhold
På hele strekningen har E16 takfall hvor overvann drenerer vekk i fra midtdeler og mot grøfter på hver
side. Det er ingen kantsteiner langs veien. Dette gjelder også på bruene selv om det her ikke er
grøfter. Ved brøyting på vinteren brøytes snøen fra midtdeler mot grøft på hver side eller mot
støyskjerm på bru. På bru freses og kjøres snø vekk etterpå til mulig snødeponi ved Styggedalen.
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Eksempel på et tverrsnitt hvor veien ligger i skjæring med gode grunnforhold er vist i Figur 5.2-3. Rød
markering i grøft angir rensegrøft.

Figur 5.2-3: Eksempel på tverrsnitt med drenering for E16 og Ringeriksbanen
5.2.2 Overvann hovedvei (E16)
Overvann fra veien renner først ut til sidegrøft hvor overvannet vil infiltreres i størst mulig grad
gjennom langsgående rensegrøfter (filtergrøfter).
Det stilles følgende krav til kornfordeling og sorteringsgrad i filtermasse hvor figuren under viser
grensekurver for anbefalte filtermasser i infiltrasjonsgrøfter. Filtermasser som ligger innenfor
grensekurve samt har d10 mindre enn 0,1 mm og maks 2-3 % mindre enn 0,063, er tilfredsstillende.
(SVV håndbok N200 kapitel 403.451).

Figur 5.2-4: Grensekurver for filtermasser og eksempel utforming (Kilde SVV N200)
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Øverste 30 cm: Filtermasse beskrevet over iblandes 5 % organisk materiale. Overflaten av grøfta
tilsåes med gras.
Det settes infiltrasjonssandfang i høyde 10cm over bunn grøft for ca. hver 70 m. Overvann som ikke
infiltrer i grøfta (ved is i grøfta eller for sterkt regnvær) vil ha overløp via sandfang.
Ved gode grunnforhold fungerer langsgående drensledning som infiltrasjonsledning (hull vendes ned),
mens den ved dårlige grunnforhold sørger for å drenere eller infiltrere grunnen avhengig av
grunnvannstanden i området. På strekning 4 er det høy grunnvannstand på strekningen fra Jørgen
Moes vei til Helgelandsmoen.
Videre har sandfangene overløp til overvannsledning system med kummer og overvannet ledes ut i
lavpunkt. Ved større vegfyllinger ledes overløpsvann fra grøftene ut i skråning. Plastring ved utløp må
vurderes i det enkelte tilfelle. Overløp fra OV-system/grøfter på første del av Prestemoen må enten
ledes inn i rør på brua eller føres i egen avskjærende ledning til Storelva. Sannsynligvis er det enklest
å oppdimensjonere ledninger på bru.
Sandfangslukene skal ha kuppelrist. Det vil ikke være stor risiko for at personer skades som følge av
oppstikkende kuppelrister dersom det på store deler av strekningen monteres rekkverk langs veien på
hver side og mot midtdeler. Dette er imidlertid ikke avklart endelig.
I områder med dårlige grunnforhold og i områder hvor alt overvann skal samles opp for rensing (på
Mælingen), benyttes det tradisjonelle tette sandfang istedenfor infiltrasjonssandfang.
Det legges opp til mest mulig langsgående overvannssystem framfor kryssing av hovedveg og bane
da dette ansees som beste tekniske løsning. Ved høy fokus på kostnader kan det imidlertid vurderes å
samle alle anlegg på en side da dette vil gi behov for færre overvannskummer.
Ved korte bruer ledes vannet i rør ned ved søyler også til infiltrasjon bor fra brufundamentet.
5.2.3 Overvann lokalveger
Overvann fra lokalveger ledes i all hovedsak til grøft på sideområde (der det ikke er kantstein).
Overvann behandles ikke som forurenset og infiltreres naturlig i grunnen. I områder med dårlige
grunnforhold dreneres lokalvegene ved bruk av tradisjonelle åpne grøfter. I områder med høy
grunnvannstand må en være påpasselig slik at en ikke risikerer å drenere større områder.
5.2.4 Overvann på bane
Overvann fra bane ansees ikke som forurenset og det etterstrebes derfor å håndtere så mye som
mulig av overvannet lokalt ved å infiltrere overvannet i grunnen. Sidegrøfter benyttes som overløp på
samme måte som for vegen.
Det settes infiltrasjonssandfang for ca. hver 70 m og drensrør legges med hull ned for infiltrasjon eller
med hull opp ved dårlige grunnforhold. Overvannet føres ut via overvannsledning system med
kummer og utløp til terreng/bekk i lavpunkt. I fylling ledes vannet ut i skråning. Plastring ved utløp må
vurderes.
Bruene dreneres med sluk/hull med standard oppsamling av overvann.
5.2.5 Terrengvann (fra sideområder)
Dette er ikke noe stort problem på strekning 4 da området er relativt flatt og kryssingen av Storelva
skjer på bruer langt over flomvannsnivå. På strekningen over Bymoen fra sandtak til Jørgen Moes vei
er det imidlertid mest aktuelt med en lang avskjærende terrenggrøft eller ledning. I tillegg passeres
bekk ved Jørgen Moes vei i ca. profil km 44,9 og bekk ved Korsdalen i ca. profil km 49,5 med korte
bruer. Bekkene må imidlertid påregnes justert i forhold til brusøyler.
Størst utfordring er det ved Mosmoen i ca. profil km 45,7 hvor eksisterende bekk avskjæres av høye
fyllinger på skrå. I dette området står grunnvannstanden ca. 1,0 m under terreng og det er relativt flatt.
Det foreslås derfor å ikke benytte tradisjonell stikkrenne med stort betongrør, men heller å legge
bekken i en elementkulvert uten bunn slik at grunnvannet fritt kan stige i kryssingen. Eksempler på
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mulig utforming av en slik bekkekulvert er vist i Figur 5.2-5 hvor det også er mulighet for dyr å passere
på siden. Levetid for ulike løsninger (bør være 100 år) og materialer/fundamentering må
dimensjoneres for en overfylling på ca. 7,5 m.

Figur 5.2-5: Eksempel på bekkekulvert av betongelementer med åpen bunn
Der traseen ligger i skråning på strekningen fra Korsdalen mot Styggedalen vil imidlertid skjæringene
og ovenforliggende terreng kunne tilføre noe terrengvann som må tas hånd om. På disse strekningene
må det vurderes om bredden på sidegrøften mot skjæringen burde vært økt til 1,0 m i bunn grøft.
Dette må avklares ved beregninger i senere faser.
Terrengvannet samles opp på oppstrøms side med avskjærende grøfter til mest naturlig lavpunkt og
føres under veg og bane i stikkrenner med en innløpskonstruksjon som er dimensjonert iht.
parametere beskrevet i forutsetningsdokument. Utløp ledes videre til terreng og bekk som i hovedsak
har utløp til Storelva eller Tyrifjorden.
Tabell 5.2-6 viser bl.a. referanse til baneprofil nr., nedslagsfeltets areal, beregnet vannmengde og
nødvendig innløpsdimensjon. Figur 5.2-7 viser oversikt over avrenningsfeltene til de to viktigste
kryssingene. Sannsynligvis avskjæres rosa areal i lang terrenggrøft/rør lang traseen mot Jørgen Moes
vei.
Hver enkelt stikkrennedimensjon beregnes i detalj i byggeplanfasen. Dette må ta hensyn til detaljert
terrenggrunnlag, langsgående tilkoblinger, ledningstype og ledningsfall. For dimensjoner ≥ 2,0 m angir
jernbane-regelverket at stikkrennen betegnes som en bro. Det må avklares i senere fase.
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I nåværende teknisk detaljplan-fase brukes dimensjonene i tabellen. Dette har ingen konsekvens for
regulering og gir fleksibilitet i byggeplanfasen.
Bane
profil
ca km

Areal Klima(ha) faktor

C200
snitt

Tc
(minutter)

Dim
intensitet
(l/s/ha)

Q200
Foreløpig dimensjon
rasjonell
betongrør, antatt
(m³/s)
innløpskontroll (mm)

Km 44,2
0,61
1,5
0,39
94
115
4,1
1800
Vest for trasé
(Standard 2000)
Km 45,5-45,8 2,59
1,5
0,40
285
49
7,7
2300
Helgelands(Standard 2400)
moen
Øvrige er
Korsdalen til Styggedalen er ikke dimensjonert
mindre
Tabell 5.2-6: Beregninger for terrengvann S4

Helgelandsmoen

Vest

Figur 5.2-7: Oversikt over de største avrenningsfeltene for stikkrenner
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6.1

Strekningsbeskrivelse
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Veg og bane videreføres parallelt fra strekning 4 en kort strekning før kryssing av Randsfjordbanen.
Herfra har vi et stadig skiftende profil med store variasjoner. Ringeriksbanen og Randsfjordbanen
møtes rett sør for hensettingsområdet og følger dagens sporsløyfe til Hønefoss stasjon.
E16 fortsetter nordover med ny kryssløsning for E16/Rv7 der Rv7 grener av og følger parallelt med
Bergensbanen.
Det etableres flere konstruksjoner for krysninger av veg og bane både i form av kulverter og bruer.
Hønefoss stasjon utvides og bygges. Nye traseer for veg og bane krysser store områder med
jordbruksarealer.

Figur 6.1-1 Oversikt strekning 5, orientert mot nord.
Fra sør kommer både veg og bane fra strekning 4 i skjæring med lengdefall nordover men går fort
over på relativt store fyllinger der banen i hovedsak ligger høyere enn vegen. Randsfjordbanen fra
sørvest krysser E16 og Ringeriksbanen/Bergensbanen i kulvert. Eksisterende trasé for
Randsfjordbanen ligger hovedsakelig på fylling hele veien inn mot Hønefoss stasjon. For den nordlige
delen av sporsløyfa inn mot Hønefoss etableres det en ca. 400 meter lang løsmassekulvert.
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Figur 6.1-2 Løsmassekulvert sett fra Hønefoss stasjon
E16 krysser over både Rv7 og Bergensbanen. Rampe fra E16 til Rv. Nordgående krysser også over
Bergensbanen.

Figur 6.1-3 Nordgående Rv7 og Bergensbane med kryssende E16
Strekningen har et stadig vekslende tverrprofil for veg og bane med kortere strekninger av både
skjæring og fylling.
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Det planlegges et hensettingsområde for togsett på Tolpinrud, dette er beskrevet i Fagrapport Spor
FRE-00-A-25314.

Figur 6.1-4 Hensettingsområde sett fra nord

6.2

Prosjektert anlegg

Med veg og bane som krysser hverandre med felles konstruksjoner osv. er det veldig naturlig å
prosjektere felles drens og overvannsanlegg på deler av strekningen. Dette medfører at renset
vegvann fra filtergrøfter føres sammen med overvann fra bane til felles utløpspunkter.
6.2.1 Vegvann
Overvann fra veien renner først ut til sidegrøft hvor overvannet vil infiltreres i størst mulig grad
gjennom langsgående rensegrøfter (filtergrøfter). Det settes infiltrasjonssandfang i høyde 10 cm over
bunn grøft for ca. hver 70 m. Overvann som ikke infiltrer i grøfta (ved is i grøfta eller for sterkt
regnvær) vil ha overløp via sandfang. Ved gode grunnforhold fungerer langsgående drensledning som
infiltrasjonsledning (hull vendes ned), mens den ved dårlige grunnforhold sørger for å drenere eller
infiltrere grunnen avhengig av grunnvannstanden i området.
Videre har sandfangene overløp til overvannsledningsystem med kummer og overvannet ledes ut i
lavpunkt. Ved større vegfyllinger ledes overløpsvann fra grøftene ut i skråning. Plastring ved utløp må
vurderes i det enkelte tilfelle.

6.2.2

Overvann på bane

Overvann fra bane ansees ikke som forurenset og det etterstrebes derfor å håndtere så mye som
mulig av overvannet lokalt ved å infiltrere overvannet i grunnen. Sidegrøfter benyttes som overløp på
samme måte som for vegen.
Det settes infiltrasjonssandfang for ca. hver 70 m og drensrør legges med hull med for infiltrasjon eller
med hull opp ved dårlige grunnforhold. Overvannet føres ut via overvannsledningsystem med kummer
og utløp til terreng/bekk i lavpunkt. Plastring ved utløp må vurderes. I fylling ledes vannet ut i skråning.
Overflatevann hensettingsområdet på Tolpinrud håndteres på lik linje som øvrig overvann med
infiltrasjon i grunnen og overløp til stikkrenne nord for området. De relativt store fyllingene bør gi gode
forhold for lokal infiltrasjon.
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6.2.3 Terrengvann
Terrengvannet samles opp på oppstrøms side med avskjærende grøfter til mest naturlig lavpunkt og
føres under veg/bane og landbruksområder i stikkrenne med en innløpskonstruksjon som er
dimensjonert iht. parametere beskrevet i forutsetningsdokument.
Tabell 6.2-1 viser bl.a. kryssingsreferanse, nedslagsfeltets areal, beregnet vannmengde og nødvendig
innløpsdimensjon. Figur 6.2-2 viser oversikt over avrenningsfeltene.
Selve stikkrennens rørdimensjon beregnes i detalj i byggeplan fasen, og må ta hensyn til detaljert
terreng grunnlag, langsgående tilkoblinger og ledningsfall.
I nåværende teknisk detaljplan-fase brukes dimensjonene i tabellen. Dette har ingen konsekvens for
regulering og gir fleksibilitet i byggeplan-fasen.

Krysning Areal (ha) Klima- C200 snitt
Dim
Q200
Q200
Foreløpig
Foreløpig
ID*
faktor
intensitet rasjonelle rasjonelle dimensjon dimensjon
(l/s/ha)
(m³/s)
(l/s)
Innløpskons
Rør
truksjon (forutsatt 5 ‰
(mm)
fall)
87
2,3
1,5
0,32
190
0,17
173
600
600
600
88
4,9
1,5
0,33
140
0,46
463
800
94
20,3
1,5
0,38
136
1,63
1626
1200
1000
95
8,4
1,5
0,55
121
0,94
937
1000
800
97
13,6
1,5
0,75
136
1,85
1852
1400
1000
98
6,8
1,5
0,91
98
1,26
1264
1200
1000
101
4,1
1,5
0,43
252
0,66
660
1000
800
102
3,8
1,5
0,50
244
0,70
700
1000
800
103
2,2
1,5
0,51
252
0,42
420
800
600
105
11,2
1,5
0,71
130
2,08
2080
1400
1200
106
6,0
1,5
0,72
160
2,85
2850
1600
1200
107
24,3
1,5
0,40
115
1,69
1687
1400
1000
108
23,1
1,5
0,44
126
1,50
1498
1200
1000
109
21,1
1,5
0,47
175
1,86
1864
1400
1000
110
4,7
1,5
0,48
120
0,40
403
800
600
111
7,0
1,5
0,47
175
0,64
644
800
500
112
10,0
1,5
0,48
158
1,15
1151
1200
1000
113
4,8
1,5
0,48
175
0,61
607
800
800
Tabell 6.2-1: Beregninger for terrengvann S5
* Felt 87 og 88 er innklemte arealer mellom vegene og bane og håndteres i veg overvannssystem.
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Figur 6.2-2: Oversikt over avrenningsfeltene

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

26 av 27
FRE-00-A-25360
04A
24.08.2017

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE)

Ringeriksbanen,
Detaljplan og teknisk plan
Fagrapport overvann

7 DOKUMENTINFORMASJON
7.1

Dokumenthistorikk

Rev.
00A
01A
02A
03A
04A

Dokumenthistorikk
Høringsutgave
Oppdatert etter tilbakemelding fra Bane NOR
Oppdatert etter tilbakemelding fra Bane NOR
Oppdatert etter endringer på S5
Oppdatert etter bane ROS analyse

7.1.1 Terminologi
Term

7.2

Beskrivelse

Referanseliste
[1]
[2]

Prosjektforutsetning VA.
Fagrapport vannmiljø og utslipp til vann:

FRE-00-A-25157
FRE-00-A-26320

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

27 av 27
FRE-00-A-25360
04A
24.08.2017

