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SAMMENDRAG 
Statens vegvesen skal gjennomføre en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny 
E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune. 

Denne rapporten omhandler overvannshåndtering av ny veg og har som formål å beskrive 
løsningene som ligger til grunn for reguleringsplanen og kostnadsoverslaget. 
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1. Innledning 
Statens vegvesen utarbeider detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny E134 
mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune. 

Basert på fastsatt planprogram og utført konsekvensutredning anbefaler Statens vegvesen at 
teknisk plan og reguleringsplan utarbeides for alternativ 3 smal 4-felts veg.  

 

 
Figur 1-1: Anbefalt veglinje, alt. 3  

Parsellen knytter seg på ny E134 ved utløpet av Vollåstunnelen vest for Saggrenda. Ny trasé 
for E134 foreslås lagt på sørsiden av daldraget mellom Saggrenda og Jerpetjønn. Den nye 
vegen vil krysse jernbanen og eksisterende veg ved Jerpetjønn. Ny E134 krysser over 
eksisterende veg på bru, mens jernbanen går i tunnel som før. Parsellen knytter seg til 
eksisterende veg ved Rossebu vest for Elgsjø.  

Ny veg planlegges for en ÅDT på 11 000 i 2046, og en andel tungtrafikk på 15 %. Mellom 
Saggrenda og Kobbervollane bygges vegen i henhold til vegklasse H5 (ref. Statens vegvesens 
håndbok N100 Veg- og gateutforming), dvs. en avkjørselsfri hovedveg med midtdeler. 
Vegen vil bli 12,5 m bred, inkl. skulder. Fra Kobbervollane til Elgsjø bygges vegen som en 
smal 4-felts veg med en samlet bredde på 20 m.  
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Fartsgrense på ny E134 vil bli 90 /110 km/t 

Denne rapporten omhandler overvannshåndtering av ny veg og har som formål å beskrive 
løsningene som ligger til grunn for reguleringsplan og kostnadsoverslaget. 

2. Relevante notater, håndbøker og dokumenter 
I tillegg til de relevante lover og forskrifter er følgende dokumenter relevant for utarbeidelse 
av teknisk plan til regulering for prosjektet: 

2.1 Statens vegvesens håndbøker 

Dokument Navn Utgitt 

N200 Vegbygging 2018 

N200 2019/03 NA-rundskriv 2019/03 Rettelsesblad til håndbok N200 
Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6 

2018 

N400 Bruprosjektering 2015 

N101 Rekkverk og vegens sideområder 2014 

2.2 Andre dokumenter 

Dokument Navn Utgitt 

SVV R295 Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging 2014 

SVV R597 Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei 
under anlegg- og driftsfasen (Brage) 

2016 

VD rapport nr. 46 NORWAT - Nordic Road Water, Veg og vannforurensning 
- En litteraturgjennomgang og identifisering av 
kunnskapshull 

2011 

SVV R681 Lærebok: Drenering og håndtering av overvann 2018 

SVV V139 Flom- og sørpeskred 2014 

NIFS rapport 
97/2015: 

Stenius og Glad, 2015, Anbefalte metoder for 
flomberegninger i små uregulerte felt 

2015 

UTB 2004/08 Utslippsfaktor fra veg til vann og jord i Norge 2004 
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Paus og Braskerud 
(2013) 

Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for 
norske forhold 

2013 

Garcia-Serrana et al. 
2017 

Infiltration capacity of roadside filter strips with non-
uniform overland flow 

2017 

NIVA rapport L.NR. 
7231-2018 

Microplastics in road dust 2018 

Iskjøving Iskjøving i grøfter og skjæringer langs veg og jernbane. 
Prosesser, årsaker og forebyggende tiltak Andrea 
Liereng, NTNU. 

2016 

NVE 4/2009 Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein 2009 

NCCS 5/2019 Klimapåslag for korttidsnedbør.  
Anbefalte verdier for Norge 

2019 

Klimaprofil 
Telemark 

Klimaprofil Telemark. Oppdatert juli 2017 2017 

Klimaprofil 
Buskerud 

Klimaprofil Buskerud. Oppdatert juli 2017 2017 

2.3 Kommunale normer 

Link Navn Gjeldende* 

http://va-
norm.no/kongsberg/ 

VA norm for Kongsberg kommune 28.08.2019 

http://va-
norm.no/notodden/ 

VA norm for Notodden kommune 28.08.2019 

 
* Web basert vann- og avløpsnorm oppdateres fortløpende. Gjeldende dato fastsettes for 
premisser til prosjektering. En PDF utskrift fra gjeldende dato lagres i filserveren. 
VA-normene henviser bl.a. til Norsk Vann rapporter og VA-miljøblad. VA miljøblad er 
veiledning for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner som finnes her: http://www.va-
blad.no/utgitte-blader/ 
Forutsetninger for private VA-anlegg, stikkledninger / private avløp / brønner osv. skal være 
likt for kommunalt VA-anlegg hvis ikke annet er angitt i premissdokumentet.  
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3. Dagens situasjon  

3.1 Området generelt  
Ny E134 er tiltenkt plassert sør for dagens E134. Ny veg er ca. 15000 m lang. Den går i 
bergskjæring (ca. 7700 m) og fylling (ca. 6970 m). I tillegg er det planlagt 6 bruer i 
hovedlinja og 2 kulverter. 
Det er i dag et naturlig område bestående av stor andel skog. Det er enkelte gårdsbruk og 
hyttefelt i planområdet. Det er flere bekker og elver i området som krysser på tvers av ny 
E134. Det er enkelte store nedbørfelt der det kan forventes store mengder vann ved 
dimensjonerende flomsituasjon.  
Rapport 10211201-RIM-RAP-001 «Innledende kartlegging av vannmiljø» vurderer sårbarhet 
for de ulike vannforekomstene som blir resipient fra overvann fra vei i drifts- og 
anleggsfasen, se Figur 2. Vurderingen baseres på SVV rapport nr. 578 og nr. 597 og er gjort 
for å kunne vurdere hvilket rensetiltak for overvann som er nødvendig. 

 
Figur 2 Hentet fra rapport 10211201-RIM-RAP-001 Innledende kartlegging av vannmiljø.  

3.2 Eksisterende anlegg  
Det er ingen kommunale anlegg i området. Det er ikke innhentet informasjon om private 
anlegg i området. Det er som nevnt hyttefelt og gårdsbruk i området som trolig er tilknyttet 
private VA-anlegg. Det bør som forberedende arbeider til utlysningen av totalentreprisen 
innhentes informasjon om plassering av eksisterende brønner, utslippspunkt og private 
ledninger. Det er innhentet informasjon om eksisterende stikkrenner på tvers av 
eksisterende veger og jernbane. Dimensjon på eksisterende stikkrenner er innmålt og vises 
på tegning. Det ble ikke innmålt dimensjon på stikkrenner under jernbanen på grunn av 
begrenset tilgang til sporområdet, men det er antatt dimensjon på en av stikkrennene. 
Dimensjon på eksisterende stikkrenner vises på plantegningene.  
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4. Overvannsberegninger  

4.1 Beregningsmetode 
Valg av beregningsmetode for dimensjonerende vannføring er tilpasset nedbørsfeltets 
størrelse og egenskaper. 
Beregningsprogrammet Scalgo Live er benyttet for å anslå størrelse på nedbørfelt og 
tilrenningstid. Programmets innebygde informasjon om avrenningsfaktor er benyttet til 
beregningene. Scalgo Live bruker AR5 nasjonalt kartdatasett som tilsvarer tabellen 3.4 i 
R681. 

4.1.1 Små felt (A<2 km2) 
SVV N200 anbefaler bruk av den rasjonelle metoden for felt med areal mindre enn 2 km2. 
Dette prosjektet består i stor grad av felt mindre enn 2 km2. 

Q = C * i * A * Ku  * Kf   

Der,  Q er avrenningsmengde (l/s)  
C er avrenningskoeffisient  
i er dimensjonerende nedbørintensitet (l/s/ha)  
A er areal (ha)  
Kf er klimafaktor 

4.1.2 Større felt 
Flomberegninger for større felt (>2 km2) er utført med NVEs flomformler og 
flomfrekvensanalyse iht. NVEs veileder for flomberegninger. En nærmere beskrivelse av 
flomberegninger for større felt står i 10211201-RIVass-NOT-01 E134 Flomfare (hydrologi).  

4.2 Nedbørdata  
De to nærmeste meteorologiske stasjonene med tilgjengelige IVF kurver (26890 Drammen – 
Marienlyst og 32100 Gvarv) viser relativt store variasjoner i dimensjonerende 
nedbørsverdier.  
Påregnelig ekstremnedbør (for nedbørfelt) er derfor basert på data fra Meteorologisk 
institutt. Det er mottatt døgn nedbørverdier (som vises i tabellen) og time verdier, men ikke 
minutt verdier. Nedbørintensiteten for minuttverdier er beregnet ut fra en sammenligning av 
data fra målestasjonen 32100 og nedbørdata bestilt fra Meteorologisk institutt for Øksne. 
Det er lagt til 8% økning i intensitet pr. 100 høydemeter. Data er bearbeidet av Multiconsult 
Hydrologi.  

 
Figur 3 Benyttede nedbørverdier for små felt 



E134 Saggrenda-Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. 
Fagrapport RIVA 

 

 
11 

4.3 Returperiode 
Fremtidig ÅDT(2046) er beregnet til 11000. Veien angis derfor med V3 sikkerhetsklasse. Det 
finnes omkjøringsmuligheter til E134 mellom Kongsberg og Notodden. Tabell 403.1 gir 
følgende krav:  

• Tverrdrenering: returperiode for flomhendelser er satt til 200 år 
• Langsgående drenering: returperiode for flomhendelser er satt til 100 års 

4.4 Klimafaktor krav (Fk) 
Tabell 404.1 i N200 definerer klimafaktorkravet for hvert fylke. Tabellen i N200 mangler 
krav for Buskerud. Den er derfor erstattet av Tabell 104.1 fra NA-rundskriv 2019/03 
Rettelsesblad til håndbok N200 Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6. Tabellen gjelder for anlegg 
med levetid fra og med 50 år, også rettet i 2019/03 rettelsesblad. 
Prosjektområdet ligger i tidligere Telemark og Buskerud fylker. For å ha et samsvarende 
beregningsgrunnlag for prosjektet er høyest verdi valgt 1,4 (for Buskerud). 
For store nedbørfelt anbefales en klimafaktor på minst 20 % på flomstørrelser i Buskerud og 
Telemark (Klimaprofil for Buskerud og Klimaprofil for Telemark).  
Etter verdier angitt i tabell 104.1. benyttes følgende klimafaktorer 

• Klimafaktor (Fk) krav for små nedbørfelt settes på 1,4 
• Klimafaktor (Fk) krav for store nedbørfelt settes på 1,3 

4.5 Usikkerhetsfaktor (Fu) 
Tabell 404.2 i N200 definerer usikkerhetskrav. Dette er basert på hvilken sikkerhetsklasse 
vegen har. N200 gir ikke annen definisjon på sikkerhetsklasse enn det som er knyttet til 
klimafaktor og ÅDT i tabell 403.1, selv om det ikke er entydig at sikkerhetsklasse er direkte 
knyttet til ÅDT. Vegen har en beregnet fremtidig ÅDT(2046) på 11 000, som betyr at vegens 
sikkerhetsklasse kan tolkes som V3.  
Usikkerhetsfaktor (Fu) settes til 1,2 

4.6 Avrenningskoeffisient 
Som grunnlag for beregning av overvannsmengde fra små felt benyttes egenskaper til 
avrenningsflatene. SVV R681, tabell 3.4 gir anbefalte verdier for avrenningsfaktorene. SVV 
R681 anbefaler at avrenningsfaktor, "C", oppjusteres mht. valgt returperiode til maksimal 
0,95, se tabell 3.3.  
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Det er derfor valgt å justere C med hensyn til valgt returperiode. Valgte avrenningsfaktorer 
benyttet i beregningene står i Tabell 1. 
Tabell 1 Avrenningsfaktorer og justering iht. returperiode 
Områdetype C C, justert 
Jordbruk 0.2 0.26 
Bebygd og samferdsel 0.6 0.78 
Åpen fastmark 0.3 0.39 
Skog 0.2 0.26 
Myr 0.2 0.26 

4.7 Konsentrasjonstid 
Konsentrasjonstid for sluk langs veg settes til 5 minutter. Konsentrasjonstid for 
ledningsanlegg, stikkrenner og bekkeomlegging er beregnet for hvert enkelt tilfelle med 
bruk av forslaget til ny formel angitt i R681 som følger: 
 
T = K*(L/I)0,5  (minutt) 
 T = Konsentrasjonstid (minutt) 

K = K-verdi som angitt i tabell 3.7 i R681 (minutt/m0,5) 
L = Nedbørsfeltets lengde (m) 
I = Nedbørsfeltets helning (m/m) 
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4.8 Effektiv sjøprosent 
Ved tilfeller av åpent vann i nedbørsfeltet er dimensjonerende vannføring redusert for å ta 
hensyn til flomdemping. Den relative reduksjonen av avrenningen er hentet fra tabell 4.2 
angitt i R681:  

 
 

4.9 Flomvannstand 
I forbindelse med bruplassering er det beregnet flomvannstand ved bruk av hydraulisk 
modell. Nærmere beskrivelse av beregning er beskrevet i 10211201-RIVass-NOT-01 E134 
Flomfare.   

4.10 Fiskepassasje  
For å ta hensyn til fauna i området er det opprettet en fiskepassasje i profilnummer 7540. 
Det er tatt utgangspunkt i middelvannføring og deretter laget en renne i kulvert tilegnet 
passasje for fisk, tverrsnitt vises i figur 4.  
 
Stikkrennene i profil 6000 og 2560 vil også kunne benyttes som passasje for amfibier. Disse 
faunapassasjene er ikke gunstige eller spesielt tilpassede. Det er tiltenkt at dyr skal få 
muligheten til å krysse, uten at det legges inn spesielle tiltak. Dette siden det ikke anses 
som spesielt viktig for amfibier å krysse ny veg i dette området. Det er neppe noen naturlige 
vandringsruter for amfibier her, da det ikke er dammer på begge sider av ny 
veg.  Stikkrennene ved pr 2560 bekk fra Postmyra og pr 6000 bekk fra Geitryggtjern har fall 
på 10 promille. Amfibier klarer den stigningen fint så fremt det ikke er stor vannføring. 
Feltene er små, hhv 1,18 og 0,4 km2. Normalvannføringen er beregnet til hhv. 30 og 9 
liter/s. Hvorvidt salamandere eller frosk vil prøve seg på motstrøms vandring er usikkert, 
men det vil være perioder med mindre vannføring der dyr kan krysse.  
Dimensjonen på stikkrennene er 2200 mm og 1800 mm, så de er utvilsomt store nok for 
både amfibier og større dyr. Det er bratt både opp- og nedstrøms kuvertene, men amfibier 
klarer fint å forsere bratt terreng. De liker seg for eksempel godt i sprengsteinsfyllinger.  
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Figur 4 Tverrsnitt av VA-kulvert i profilnummer 7540 

4.11 Frostfri dybde  
Overvannsledninger skal legges frostfritt. I henhold til N200 er dimensjonerende frostdybde 
h10. Frostdybden h10 beregnes bl.a. ut fra årsmiddeltemperatur og frostmengden for 
gjeldende kommune som statistisk sett overskrides én gang i løpet av 10 år, dvs. f10. 
Innenfor de enkelte kommunene kan det være meget store lokale variasjoner i klima 
(kyst/innland, høyde over havet, osv.).  
Webbaserte kart med 1km x 1km oppløsning var derfor brukt for å få oversikt over variasjon 
på f10 og årsmiddeltemperatur for prosjektområdet. Ifølge 
www.vegvesen.no/kart/visning/frostsonekart ligger f10 mellom 20 573 hºC og 23 034 hºC. 
Ifølge www.vegvesen.no/kart/visning/arsmiddeltemperatur ligger årsmiddeltemperatur for 
prosjektområdet mellom 3.2 ºC og 4.5 ºC. 
Frostdybden h10 vil ifølge Byggforsk sin formel i Klimadata for termisk dimensjonering og 
frostsikring variere mellom 1.5 m og 1.6 m.  
Det er ikke beregnet frostisoleringslag for stikkrenner. Dette beregnes iht. N200 i neste fase. 

5. Foreslåtte løsninger  
Dette kapittelet definerer premisser for håndtering av overvann langs og på tvers av 
veglinjen. 

5.1 Overvannshåndtering langs veg  
I rapport 10211201-RIVEG_NOT_002-01 fremkommer det at SVV primært ønsker åpen 
drenering. Det er derfor vurdert åpne sidegrøfter langs veg med grøftebunn minst 35 cm 
under forsterkningslag. Med utgangspunkt i sidegrøftebunn med 0.6 m bredde, 
tilbakefyllingsskråning på 1:1,5 og grøfteskråning på 1:4, er det beregnet nok hydraulisk 
kapasitet for å håndtere normal- og flomsituasjoner, se Figur 5. 
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Disse grøfter er dimensjonert med tanke på drenering av vegoverbygning. I tillegg vil åpen 
drenering håndteres overvann lokalt med fordrøyning og infiltrasjon av overvann, samt 
oppsamling av smeltevann i vintermånedene med hensyn til tele i bakken. Åpen drenering er 
derfor tilstrekkelig, uten langsgående drenering, sandfangkummer og OV-ledning i 
sidegrøfter. 

 
Figur 5 Hydraulisk kapasitet i sidegrøft ved langsgående fall på 5 %. I normalsituasjonen (opptil 25 års 
returperiode) har grøften tilstrekkelig kapasitet for å unngå at disse fylles opp til nivået til 
forsterkningslaget (blå linje). I flomsituasjon (100 års returperiode) tillates det at grøften fylles helt opp 
til kjørebanenivået (rød linje). Løsningen i figuren forutsetter at tilføringen av vann fra sideområdene er 
begrenset, eksempelvis med bygging av terrenggrøfter ovenfor skjæringer. 
 
For håndtering av overvann i midtdeler løses dette med lukket drenering siden det er valgt 
grunn og smal grøft.  

5.1.1 OV anlegg 
I midtdeler er det også prosjektert infiltrasjonssandfang med kuppelrist som er plassert med 
ca. 70 m avstand. Mellom sandfangene er det planlagt drensledning i grøft med 
fordrøyningsvolum, se Figur 6.  
Funksjonen til drensledningen er ikke først og fremst å drenere vegoverbygning, men å 
magasinere/infiltrere overvann i drensgrøft og lede det til bunnpunkt av veg og videre til 
trygg resipient under større regnhendelser. Det er beregnet tilstrekkelig 
magasineringskapasitet i det utvidede pukkmagasinet rundt og under drensledningen, for å 
håndtere overvann fra midtdeler etter 100 års returperiode og 10 min varighet, se Figur 7. 
Overvann utover dette ledes til utløp i bunnpunkt av veg. Ved tilfeller der bunnpunkt er i 
fjellskjæring flyttes utløp før skjæringen starter.  
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Det finnes få og korte vegstrekninger med takfall hvor overvann fra veg ikke havner i 
midtdelergrøften. Det vil også i disse områdene være midtdeler med sandfang og 
drensledning, slik at OV-nett får kontinuitet og overvann kan ledes til egnet bunnpunkt og 
utløp.  
 

 
Figur 6 Utsnitt fra G104.  
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Figur 7 Pukkmagasin rundt drensledning i midtdeleren har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 

dimensjonerende nedbørsintensitet. 
 

5.1.2 Rensing av vegovervann  
Rent overvann fra områder utenfor vegen skal i størst mulig grad avskjæres ved bruk av 
avskjærende grøfter og terrenggrøfter, for å unngå innblanding med forurenset 
vegovervann. N200 setter retningslinjer/krav når det gjelder behov for rensetiltak. Tabell 
403.2 i N200 skal benyttes, og behovet for rensetiltak bestemmes ut fra forventet 
trafikkmengde og vannforekomstens sårbarhet. 
Ny E134s ÅDT(2018) er 5 300. Det er beregnet en fremtidig økning for ÅDT (2046) til  
11 000. Ved fremtidig forventet ÅDT er det ifølge N200 kun behov for rensetiltak der 
vannforekomsten har middels eller høy sårbarhet. Nybubekken, Elgsjø, Sløkjedalsbekken, 
Jerpetjønnbekken og Kobberbergselva har middels sårbarhet, se Figur 2. Disse resipientene 
går langs store deler av veglinjen, se gul linje i Figur 8. Fra ca. Pr. 6200 til Pr. 6600 vil 
overvann renne til Øksneelva (med lav sårbarhet) som antas å ha tilstrekkelig vannføring for 
å fortynne forurensing før den når Buvannet (med middels sårbarhet). Det legges derfor opp 
til at vegovervann i resten av vegtraseen renses før det når resipientene. 
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Figur 8 Sårbare resipienter langs veglinje. Gule linjer representer vegstrekninger som enten ligger nær 
sårbar resipient (< 200 m.) eller fører overvann direkte til sårbar resipient eller til små sidebekker som 
havner i sårbar resipient. 
 
Rensetiltak skal bestå av et rensetrinn der fjerning av partikler er primærfunksjon, se tabell 
403.3 fra N200. I håndbok N200 fremkommer det at rensetiltak skal dimensjoneres for å 
behandle middelregn (midlere regnepisoder) for området. Etter anbefaling fra Meteorologisk 
institutt er 4.6 mm benyttet som verdi for middelregnet i området.  
Rensetiltak som legges til grunn i prosjektet er terskler i sidegrøfter og infiltrasjonssandfang 
i midtdeler (se Figur 9).  

Rensing i midtdeler 
Oppnådd rensegrad i sandfang vil variere med partikkelstørrelse og vannføring. Det er 
beregnet at sandfangene vil gi tilstrekkelig rensing for å sikre rensekravet i prosjektet (dvs. 
fjerning av partikler og bundet forurensing).  
 

 
Figur 9 Prinsippskisse av infiltrasjonssandfang (IFS). Utsnitt fra GH301. Pukk 22/120 mm kan også 
benyttes i pukkmagasinet. 
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Rensing i sidegrøfter (i berg- og jordskjæring) 
Siden det ikke er behov for fjerning av løst forurensing, er det ikke lagt opp til sidegrøfter 
bygges opp med rensemasser. Det er tilstrekkelig med vanlig toppjordmasser der det 
etableres gress. Fjerning av forurensing vil foregå ved magasinering av dimensjonerende 
nedbørsmengde langs grøft. Da utformes grøften med lave terskler. Se Figur 10 og Figur 11 
som viser eksempler på terskler i sidegrøft. Valg av type terskler vurderes i senere fase. 
 

 
Figur 10 Terskler laget av fiber (strå, kokosbast, treull eller kompost). Det er vist at slike terskler er 
lettere å legge og er antatt billigere enn terskler laget av pukk/stein. I tillegg blir alvorlige 
konsekvenser i tilfelle utkjøring i grøften mindre. FCD står for fiber check dam. Kilde: 
https://content.ces.ncsu.edu/fiber-check-dams-and-polyacrylamide-for-water-quality-improvement. 
 

 
Figur 11 Terskler av betong og jord.  
 
Terskelhøyde bør ikke overstige 15 cm. Høyere terskler kan utgjøre sidehinder for 
trafikanter (SVV N101 Rekkverk og vegens sideområder). 
Avstand mellom terskler avhenger av grøfteutforming og lengdefall. Forutsatt grøfteskråning 
1:4 mot skulder, 1:2 mot skjæring og 0.6 m bred grøftebunn. 

• Ved lengdefall 1% er det behov for terskler med maks ca. 35 m avstand (forutsatt 
avrenning fra 2 kjørefelt). 

• Ved lengdefall 2% er det behov for terskler med maks ca. 20 m avstand (forutsatt 
avrenning fra 2 kjørefelt). 

• Ved lengdefall 5% er det behov for terskler med maks ca. 10 m avstand (forutsatt 
avrenning fra 2 kjørefelt). 
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Ved bratte strekninger kan byggherre vurdere høyere terskler for å øke kunne avstand 
mellom tersklene. Dersom det settes høyere terskler må rekkverksbehovet vurderes. 
Tersklene er bare nødvendig i sidegrøfter som mottar forurenset overvann: 

• På strekninger med takfall i bergskjæring er det nødvendig med terskler i begge 
sidegrøftene. 

• På strekninger med ensidigfall kreves det terskler på sidegrøften med tilrenning av 
vegovervann. 

Rensing i fylling 
Skråningslengde av vegfylling varierer og kan være opptil 10 til 85 meter avhengig av 
profilnummer. Det forutsettes at største del av forurensing i partikulær form vil fanges langs 
tilsådd skråning når vegovervann renner nedover fyllingen. Ved mindre fyllinger (de som 
ikke ligger høyere enn mellom 1-3m over terrenget) anbefales det slake skråninger med 
helning på 1:5. Dette for å fremme oppsamling av forurensing ved sedimentasjon og 
infiltrasjon. 
Ved mindre fyllinger der helning på 1:5 ikke er gjennomførbart, anbefales det å legge 
rensemasser i de første 4 meterne fra vegkanten fordi det meste av infiltrasjonen vil skje her 
(kilde: Infiltration capacity of roadside filter strips av Garcia-Serrana et al. 2017). 
Rensemassene skal tilfredsstille krav beskrev i kapittel 403.44 i N200. 
Se C-tegninger for oversikt over fyllingsskråningens helning. 
I tillegg planlegges det å etablere terrenggrøfter langs fyllingsfot: 

1. Der det forekommer store vannmengder fra terreng som renner mot fylling.  
2. Ved overgang mellom skjæring og fylling. Her føres overvann fra grøfter i skjæring til 

stikkrenne. 
Terrenggrøfter bygges som regel opp med drenerende masser. Forurensing som ikke 
ivaretas langs fyllingsskråning vil bli ivaretatt i terrengrøftene.  

Rensedammer 
Dersom det settes strengere rensekrav og foreslått renseløsning i midtdeler ikke anses som 
tilstrekkelig, anbefales det å etablere rensedam med permanent vannspeil (tørrværsvolum). 
Eventuelle rensedammer bør plasseres nærmest mulig utløp fra sandfang. I noen tilfeller blir 
det behov for store terrenginngrep for etablering av overvannsgrøft og klargjøring av 
terrenget for bygging av dammen og tilhørende adkomstveg (eksempelvis ved Pr.1800, Pr. 
6275 og Pr. 12440). Ved etablering av rensedammer må det også anlegges tilkomstvei til 
dammen for å kunne utføre nødvendig vedlikehold. 
Tørrværsvolum i dammen dimensjoneres ut fra middelregnmetoden, og fordrøyningsvolum i 
dammen dimensjoneres i forhold til utløpskapasiteten fra dammen. Ingen påslag skal 
benyttes (klima- og usikkerhetsfaktor).  

5.1.3 Overvann på bru 
Overvann på kulverter og mindre bruer (Lerkelibrua, Finnlibrua og Mølleskotbrua) ledes og 
håndteres i skråningene ved bruenden og sandfang i midtdeler (plassert i nærliggende 
vegfylling). Dette anses som tilstrekkelig i forbindelse med krav til rensing i prosjektet. 
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Overvann på Øksneelvbrua, Løkenbrua og Elgsjøbrua ledes til elv gjennom sluk i brudekke. 
Øksneelva har lav sårbarhet så det er ikke krav til rensing før utslipp. Elgsjøbrua går over 
Tovestulåa (ikke sårbar) som havner i Elgsjø (middels sårbarhet). Overvann fra ca. ¾ av 
brulengden slippes fritt i Tovestulåa. Dette anses som akseptabelt basert på 
fortynningskapasitet i elva. Overvann fra den resterende ¼ brulengden føres til lukket VA-
system. Løkenbrua går over Jerpetjønnbekken (middels sårbarhet). I teorien må overvannet 
renses før utslipp, men det anses at bekken har nok vannføring til å fortynne vegovervann 
fra den korte brua.  
Sluk plasseres nærmest mulig oppstrøms brufuge. Dersom vannet slippes fritt ned under 
brua skal sluket plasseres lengst mulig unna søyler og landkar, minimumsavstand 5 meter, 
og på en slik måte at vannet ikke slippes ned eller blåses inn på brubjelker, underliggende 
veg eller lignende. Ekstra erosjonssikring under slukene vurderes. Dersom vannet føres 
kontrollert ned ved søyle skal slukplassering tilpasses dette og det benyttes rustfritt rør. 
Det er tegnet inn forslag til plassering av sluk på bru på plantegningene. Sluk er ikke 
modellert i modell.  
Prosjektering er iht. Vegvesen håndbok N400, punkt 12.6 for overvann, og følgende 
brudetaljer: 

• Direkte utløp fra bru iht. Vegdirektoratet tegning K12.2.3 e), K12.6.3 a) og b) og 
K.12.6.4 a) 

• Erosjonssikring iht. Vegdirektoratet tegning K12.6.1 / K12.6.2 

5.1.4 Drenering av dypsprengning 
For å redusere tilgang på vann i frostsonen under veibanen bør sprengningsprofilet utføres 
slik at den blir dypest der hoveddreneringen ligger, se Figur 12.  

 
Figur 12 Dypsprengning 

Dette, samt dype sidegrøfter og tilstrekkelig lengdefall (> 1,5 %) langs hoveddelen av 
veglinjen gir tilstrekkelig drenering av vegoverbygning og hindrer teleskader. Derfor anses 
det ikke som nødvendig å legge egen drensledning i dypsprengningen. Det kan likevel 
vurderes drensledning mellom PN14500 og PN14700 der lengdefall er kun 0.5 %. 
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5.2 Overvannshåndtering på tvers av veg  
Dette kapittelet beskriver premisser for håndtering av overflatevann fra sidearealer som 
berører vegen og generell avrenning fra terreng.  

5.2.1 Generelle prinsipper 
Flomveger på tvers av den nye vegtraseen må opprettholdes og ev. forsterkes. Ved behov for 
omlegginger må løsningene gjennomgås med byggherre og berørte naboer, og det må 
sikres tilstrekkelig erosjonssikring. Det er vurdert tiltak nedstrøms for å bremse vannet for å 
hindre erosjon. Forslag til plassering av energidrepere er vist på plantegning G001-G021. 
Endringer til utforming av terreng, både opp- og nedstrøms er utført i samråd med LARK og 
deres premisser.  

5.2.2 Avskjærende grøfter og terrenggrøfter 
Der det er sannsynlig at terrengvannet kan gjøre skade, skal dette samles i avskjærende 
grøft oppstrøms veglinjen og ledes under vegen i stikkrenner, se Figur 13. Ny E134 har flere 
skjæringer langs vegen. For å redusere problemer med vannsprut er det nedføringsrenner i 
fjellskjæring slik at vannet ledes trygt til bunn grøft og inn i stikkrenne. Dette gjelder for Pr 
630, Pr 710, Pr 990, Pr 1050, Pr 1540, Pr 1880, Pr 2020, Pr 2740, Pr 4640, Pr 8060, Pr 8290, 
Pr 8410 og Pr 9350.   

 
Figur 13 Bruk av terrenggrøfter for å samle vann som kommer fram til en bergskjæring, og utsprenging 
av en smal nedføringsrenne for å redusere problemet med vannsprut og iskjøving.  
 
Utførelse av nødvendig erosjonssikring bestemmes i hvert enkelt tilfelle ut fra 
dimensjonerende vannføring og helling på grøft. Der det er jevnt vannsig i skråninger 
(grunnvann) og fare for overflateglidninger, kan det være nødvendig med skråningsdren 
vinkelrett på veggrøften, se Figur 14. Avstanden mellom skråningsdren kan være 4 – 6 m, 
varierende med bl.a. jordarten. Prinsippskisse G106 viser prinsippet for plastring av fyllinger 
ved utløpet avstikkrenner.  
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Figur 14 Skråningsdren vinkelrett på veggrøft i en jordskjæring. 

5.2.3 Iskjøving 
Det må vurderes fare for skade på grunn av oppbygging av is langs bergskjæringer og 
planlegges avbøtende tiltak. Dette kan ofte gjøres med avskjærende grøfter. Disse kan også 
kombineres med grøfter for avskjæring av overflatevannmengde ved sommerforhold. Nisjer 
og nedføringsrenner bør utformes med isnett for å hindre fall av is på vegbane.  

5.2.4 Kulvert og stikkrenne 
Ved dimensjonering av stikkrenne er det tatt hensyn til:  

o Kapasitet og oppstrøms vanndybde ved flom 
o Massetransport gjennom røret inntil en teoretisk reduksjon av 30 % (i henhold 

til krav fra N200 og V240) 
o Faunapassasjer avklart i samråd med miljøfag.  
o Fiskepassasjer avklart i samråd med miljøfag.  

Videre arbeid bør se nærmere på:  
o Sikkerhet mot gjentetting og adkomst for vedlikehold 
o Sikring mot uhell som involverer mennesker og dyr 
o Erosjonssikring og energidrepere ved inn- og utløp. Det er lagt inn forslag på 

utsatte steder på tegning, men bør sees på nærmere i neste fase.  
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Stikkrenner er dimensjonert ved bruk av programmet HY-8. Det er tatt utgangspunkt i fritt 
vannspeil og innløpskontroll ved dimensjonerende vannføring. Se Tabell 2 for anbefalte 
dimensjoner. Stikkrennene er i hovedsak plassert i naturlige vannveger på tvers av vegen. 
Enkelte stikkrenner er også plassert utenfor naturlige vannveger ved tilfeller av skjæring på 
begge sider av veg. I slike tilfeller ledes naturlig vannveg i åpen terrenggrøft ned til 
nærmeste mulig plassering av stikkrenne. Stikkrenner er plassert med minimum 1 m 
overdekning under vegbanen. Det er i hovedsak lagt opp til 90 graders kryssing til vegens 
senterlinje, men enkelte stikkrenner er plassert skrått på vegens senterlinje for å 
opprettholde naturlig vannveg. Det er ikke planlagt stikkrenner med retningsendring under 
veien. Innløp og utløp tilhørende stikkrenner ligger utenfor sikkerhetssonen og viltgjerdet. 
Prinsippskisse G105 viser prinsipp for plassering av inntakskum ved nedføringsrenner.  For 
stikkrenner med overdekning større enn 8 meter er det anbefalt betongkulverter. Plasstøpte 
kulverter er dimensjonert av VA og prosjektert av konstruksjon.  
Ved bruk av sikkerhetsfaktor, klimafaktor og faktor som hensyntar gjentetting av rør er det 
flere av de prosjekterte stikkrenner som får stor dimensjon. Ved bruk av egnede 
innløpskonstruksjoner kan dimensjonen på enkelte av stikkrennene nedjusteres. Dette bør 
vurderes i neste fase. Kulvert i profil 13390, dimensjon 2000x1500 mm,  har større 
kapasitet enn nødvendig for å sørge for enkelt tilgang ved inspeksjon og eventuelt 
vedlikehold.  
 
Tabell 2 Dimensjon av stikkrenner. 
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110 10.00 972.8 1000 
350 2.51 412.0 800 
630 9.26 763.7 800 
710 5.38 645.7 800 
990 3.51 597.6 800 

1040 1.59 374.8 600 
1180 7.58 959.6 1000 
1540 9.09 1492.0 1000 
1880 7.91 1298.3 1000 
2020 2.24 497.9 800 
2320 3.46 567.9 800 
2485 24.00 2827.9 1400 
2560 94.00 6824.7 2200 
2740 1.73 284.0 600 
2840 17.00 1594.4 1200 
3215 13.00 1160.6 1000 
3380 9.42 883.5 1000 
3750 33.00 3224.5 1600 
4250 23.00 3986.0 1600 
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4640 1.02 255.2 600 
4840 27.00 4555.5 1800 
5060 18.00 2954.5 1400 
5560 73.00 6941.9 2200 
5850 9.51 1183.1 1000 
6000 40.00 5139.1 1800 
6260 7.63 1252.4 1000 
6980 94.00 6269.9 2200 
7480 1.11 269.7 600 

7510 450.00 9900.0 3000 x 
2000 

 

8060 4.94 582.1 800 
8160 7.07 1160.5 1000 

8290 6.59 776.5 800 
Oppdimensjonert til 1800 for å håndtere 
ekstra vannmengder fra 8410, 8850 og 

9340 

8410 5.89 966.8 1000 Satt til 600 for å ta hensyn til kapasitet på 
eksisterende stikkrenne under jernbane 

8850 114.00 5329.0 1800 Satt til 1400 for å ta hensyn til kapasitet på 
eksisterende stikkrenne under jernbane 

9340 4.87 482.2 800 Satt til 600 for å ta hensyn til kapasitet på 
eksisterende stikkrenne under jernbane 

10600 59.37 6995.5 2200 
10730 19.00 2238.7 1400 
11530 112.00 7701.6 2200 
11965 24.00 2250.9 1400 
12350 13.88 1301.7 1000 
12675 414.00 13433.0 3000x2500
13370 30.00 2808.3 2000x1500
14455 55.22 5227.0 1800 

5.2.5 Vannhåndtering ved deponi 
Det er prosjektert to massedeponi langs ny E134, Buvannet og Finnlia. Ved etablering av 
deponiene må nåværende bekkeløp heves og det må legges en PE-duk slik at vannet følger 
tiltenkt bekkeløp. Endelig oppfyllingsgrad av deponiene vil påvirke vannvegen, som igjen vil 
påvirke plassering av stikkrenne nederst i bekkeløpet. Dersom bekkeløpet kan heves vil 
stikkrennen kunne kortes ned og overdekning over stikkrennen blir mindre. Dette anses som 
kostnadsbesparende.  

5.3 Privat VA-anlegg 
Det finnes ikke kommunalt VA-anlegg i området. Private VA-anlegg skal ikke endres av nytt 
veganlegg. Det vi si at alle berørte private VA-anlegg enten repareres/rehabiliteres eller 
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legges om. Kartlegging av private anlegg må gjøres i neste fase. Prosjektering av nytt VA-
anlegg må være iht. myndighetenes krav og iht. kommunal VA-norm. Eiere av private VA-
anlegg må godkjenne de prosjekterte endringene.  

5.3.1 Brønner 
Det bør som forberedende arbeider til utlysningen av totalentreprisen 
innhentes informasjon om plassering av eksisterende brønner, utslippspunkt og private 
ledninger. Dersom en brønn må erstattes vil tiltaket være å bore en ny brønn. 
 

5.3.2 Private VA-anlegg  
Følgende gårds og bruksnummer ligger i nærheten av planlagt veg og er ikke planlagt som 
innløste bygninger. Private VA-anlegg i tilknytting til disse eiendommene bør sjekkes 
nærmere i forbindelse med utbygging av vegen:  

- 42/41/2 
- 42/41/8 
- 41/1/7 
- 41/1/3 
- 41/1/8 
- 41/1/4 
- 41/1/5 
- 42/41/11 
- 42/208 
- 42/41/9 

5.3.3  Stikkrenner under eksisterende veg og jernbane  
Stikkrenner i profil 8410, 8850 og 9340 har utløp med tilrenning til eksisterende E134 og 
jernbanen. Etter utført befaring langs dagens veg og jernbane ble det kartlagt dimensjon på 
eksisterende stikkrenner. For å unngå tilførsel av økt vannmengde, grunnet ny E134, 
gjennom Bane NOR sine eksisterende stikkrenner vil nye stikkrenner som fører vann ned til 
eksisterende veg legges med samme dimensjon som banens stikkrenner. Nye stikkrenner vil 
utformes med innløpskonstruksjon som sørger for at vannmengder utover stikkrennas 
kapasitet føres videre i utvidet linjegrøft til ny E134. Ved større vannmengder vil vannet 
følge grøften frem til stikkrenne i profil 8290. I profil 8290 er stikkrenna dimensjonert til 
vannmengdene fra grøft og nedbørfelt. Stikkrenna har utløp til Jerpetjønnbekken og vil ikke 
påvirke vannmengder som tilføres stikkrenner langs eksisterende veg eller jernbane. I profil 
8400 vil vannet som krysser under ny E134 i 600mm stikkrenne bli avledet før eksisterende 
veg og jernbanen ved at det etableres en ny terrenggrøft langs sydsiden av eksisterende 
E134 med fall mot Jerpetjønnbekken. Det tilføres derfor ikke vann til eksisterende stikkrenne 
på dagens E134 og jernbanen fra pr 8410.  

 


