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1 INNLEDNING
Statens vegvesen og Bane NOR prosjekterer ny veg og jernbane mellom Arna og
Stanghelle/Helle. Det skal utarbeides en felles statlig reguleringsplan for veg og bane med
tilhørende konsekvensutredning for strekningen. Bakgrunnen for prosjektet er at dette er en
viktig forbindelse, samtidig som strekningen er en flaskehals med lav kapasitet for jernbanen
og har dårlig sikkerhet mot ras og ulykker for både veg og jernbane.
Ny veg og jernbane på den 3 mil lange strekningen ligger for det meste i nye tunneler, men
har korte dagsoner på Stanghelle/Helle, Vaksdal, Trengereid og i Arna. Det vil bli tre nye
tunnelstrekninger for E16 fra Helle til Arnadalen og tre nye tunnelstrekninger for jernbane fra
Stanghelle til Arna stasjon. Utbyggingen vil for både veg og bane føre til økt sikkerhet, økt
kapasitet og redusert reisetid. Det henvises til UAS-01-A-00011 «Planomtale med
konsekvensutgreiing» for ytterligere introduksjon /1/.
Denne VA-rammeplanen er et vedlegg til den statlige reguleringsplanen nevnt over. Bergen
kommune har nedfelt krav i kommuneplanens arealdel 2010 om at det skal utarbeides VArammeplan for alle reguleringsplaner i Bergen kommune. Bergen kommune krever at en VArammeplan utarbeides for denne statlige reguleringsplanen. Vaksdal kommune har ikke et
tilsvarende krav.
Denne VA-rammeplanen omhandler VA-tekniske forhold i veg og banetunnelene, dagsonene
i Arna og i Trengereid, samt hydrologiske forhold og VA forhold rundt valgte landdeponier i
Bergen kommune, se Tabell 1 og Tabell 2. Det er definert arealer for mulige massedeponier
for masser fra driving av tunellene i prosjektet som vist i Tabell 2.
Tabell 1: Planlagte tunneler for veg og bane fra Vaksdal til Arna. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Vaksdal-Trengereid

Trengereid-Arna

Jernbane

Skulstadtunnelen – 9,7 km

Arnatunnelen – 8,7 km

E16

Raudnipatunnelen (ett løp) - 9,8* km

Tunesfjelltunnelen (to løp) - 8,8 km

*) For Raudnipatunnelen: Alternativ B1 9,8 km, Alternativ B2 10,1 km

Tabell 2: Planlagte landdeponier i Bergen kommune. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Aktuelt deponi

Gårdsnummer

Bruksnummer

Trengereiddalen

271

1 og 4

Vestredalen

271

1

Tangelandsheiane

298

3, 4 og 65

297

15

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

VA-rammeplan Arna - Trengereid

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Side 7 av 74
UAS-01-A-00050
01B
28.10.2020

Banen skal koble seg på eksisterende spor i Arna. Ny E16 tilkobles eksisterende fylkesvei 587
ved Asko i Arnadalen. Se oversiktskart for hele planstrekningen i Figur 1.

Figur 1: Oversiktskart for planlagt veg og bane fra Stanghelle til Arna. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Figur 2 viser en oversikt over plangrenser for prosjektet i Bergen kommune. Denne rapporten
omhandler planområdene i Trengereid, Arnadalen og Arna stasjon. Resterende planområder
ved Takvam og Romslo har ingen endring i VA-infrastruktur og omtales derfor ikke.
Sørfjorden og Arnavågen er store sluttresipienter. Grunnet omrøring og uttynning i
vannmassene antas det at vannføring fra Storelva / Arnaelva og Manndalselva/Skredbekken
ikke vil tilføre større endringer i vannkvaliteten til sluttresipient. På dette stadiet av
reguleringsplanen gjøres derfor ikke detaljerte vurderinger av vannkvaliteten i Sørfjorden og
Arnavågen. Disse vurderingen må eventuelt vurderes om skal utføres i senere fase.
VA rammeplan er revidert for å inkludere prosjektoppdateringer i senfase, slik at også alle
figurer er gjennomgått per uke 43 2020.
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Figur 2: Oversiktskart over plangrenser for prosjektet i Bergen kommune. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Formålet med VA-rammeplan
Rammeplanen skal angi prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet
hovedsystem og dimensjonere samt vise overvannshåndtering og flomveier.
Denne VA-rammeplanen omhandler følgende punkter i henhold til Bergen kommunes
retningslinjer /26/:
-

Eksisterende og planlagte VA-systemer

-

Nedbørsfelt, eksisterende avrenningsmønster og planlagte endringer.

-

Vurdering av forurensing i overvann, vurdering av resipient og krav til vannkvaliteter

-

Vurdering av mulighet for åpning av lukkede vannveier

-

Lokalisering av planlagte VA-tekniske anlegg.

-

Beregning som dokumenterer overvannsmengder før og etter utbygging. Beregning
av fordrøyningsvolum medtas der det vurderes å være behov.
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1.1 Forutsetninger
Det er ulike tiltak som vil gjelde generelt for rensing av vann i anleggsfasen for alle tunneler.
Blant annet er det nødvendig å avsette areal for containere for rensing av vann som har blitt
injisert ved driving av tunnelene. For flere detaljer se Fagrapport Anleggsgjennomføring, UAS01-A-000032 /25/.
Sedimentasjonsbassenger og renseanlegg skal dimensjoneres for middelregn uten klimafaktor
og sikkerhetsfaktor i henhold til Statens veivesens håndbok N200 /4/.

1.1.1 Hydrologi - metodikk
I samsvar med regelverket fra Bane NOR og Statens Vegvesen, er det beregnet 200-års flom
(Q200) som dimensjonerende flom.
Det er antatt at klimaendringer medfører økt nedbør og dermed større flom i fremtiden. Bane
NOR og Statens Vegvesen opererer med ulike retningslinjer for inkludering av klimapåslag.
Det tekniske regelverket til Bane NOR henviser til NVE sin anbefaling for klimapåslag, mens
Statens vegvesen sin håndbok N200 krever både klimapåslag og sikkerhetsfaktor for å ta
høyde for usikkerhet i flomberegningene.
I dette prosjektet brukes verdien med klimafaktor 40 % og sikkerhetsfaktor 20 % for videre
beregninger. Det presiseres likevel at klimapåslagene fra NVE er anbefalinger og ikke pålegg.
Statens Vegvesen og Bane NOR kan derfor i videre prosjektfaser bestemme hvilke flomverdier
som skal benyttes for videre beregninger av for eksempel vannlinjer og erosjonssikringstiltak.
Se Figur 3 for et oversiktskart for nedbørsfeltene til elvene i Bergen kommune.
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Figur 3: Oversiktskart for nedbørsfelt for elvene som omfattes av prosjektet. Kilde: Rambøll Sweco
ANS

1.1.2 Overvannshåndtering – metodikk for veistrekninger
Overvann skal fortrinnsvis håndteres i bærekraftige blå-grønne åpne løsninger /1/.
Som hovedprinsipp føres terrengvann, dreneringsvann fra tuneller bekker og elver direkte
gjennom veg og jernbane til utløp nedstrøms i eksisterende vannveger mot sjø. Stikkrenner
og kulverter planlegges med lavt fall for å minimere økning i vannhastighet og behov for
erosjonssikring. I fyllinger plastres nedføringsrenner fra rørutløp enten ordnet som grove
steintrapper eller rauset stor stein. Det er helt essensielt at man har kontroll på overvannet og
fører det til resipient som tåler mengdene. Rent overvann skal fortrinnsvis holdes adskilt fra
vegavrenning for det enkelte vassdrag. Flere av vassdragene har middels sårbarhet, og
vegavrenning skal som minimum renses for partikkelbundne forurensningsstoffer (trinn 1).
Avrenningen skal ikke bidra til å øke forurensingen i tilstøtende vassdrag eller endelig
resipient.
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Overvann fra anleggsfasen må renses før utslipp til kommunalt avløpsnett og/eller ikke sårbar
resipient. Krav til kvalitet på renset vann må avklares i samarbeid med Bergen kommune og
Fylkesmannen i Vestland.
I henhold til SVV sin håndbok N200 /4/ anbefales det å legge følgende prinsipper til grunn
ved dimensjonering og planlegging av vannhåndtering:
•

Helhetlig vannhåndtering

•

3-trinns-strategien

•

Bruk av trygge flomveier

•

Håndtering av transporterte masser

•

Lokal tilpasning og optimalisering

•

Hensyn til tredjepart

I Figur 4 vises det eksempel på sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil langs veg i
et naturområde og i et byområde.

Figur 4: Eksempel på sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil langs veg i et naturområde og
et byområde, (Foto Svein Ole Åstebøl, COWI AS).

1.1.3 Overvannshåndtering – metodikk for jernbanestrekninger
Rensing av overvann i forbindelse med jernbanetunnel og stasjonsområde føres etter
gjeldende VA-norm for Bergen kommune og SVV N200 for respektive veier. Overvann fra bane
forventes i stor grad å være rent, slik at bruk av sandfang vurderes som tilstrekkelig som
rensetiltak. Det bør planlegges for eventuelle beredskapssituasjoner i en senere fase.

I neste fase må det planlegges for stengeventiler, eller tilsvarende, for å unngå at miljøskadelig
drensvann slippes ut ved en eventuell ulykke ved banestrekningen.
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1.1.4 Renseløsninger – metodikk for landdeponi
Sprengsteinsmasser fra tunneldriving og sprenging i dagsone inneholder nitrogenforbindelser
og en andel fine partikler. Utfordringene med avrenning fra steindeponier er derfor i hovedsak
knyttet til partikler og utlekking av nitrogen fra sprengsteinmassene (fra udetonert
sprengstoff) (Ranneklev m.fl., 2016) /2/. Deponiene utgjør derved en risiko for tilslamming
og for mindre utslipp av olje eller drivstoff fra maskiner til nærliggende vassdrag. Avbøtende
tiltak i form av ulike renseløsninger er vist i Figur 5. Det finnes operative tiltak for å begrense
avrenning av nitrogen fra steinmassene, men disse er kostbare. Dersom området viser seg å
være sårbart for et par års tilførsel av nitrogen bør det vurderes å dekke deponiet med tett
membran eller rense avrenningen for nitrogen ved hjelp av eksempelvis biologisk rensing.
Ved tunneldriving brukes det et slurrybasert sprengstoff (SSE), bestående av ammoniumnitrat
og en tilsatsolje. Normalt forbruk er ca. 1,5 kg SSE per m 3 fast fjell i tunnel og ca. 0,7 kg SSE
per m3 fast fjell i dagen. SSE inneholder 26 % nitrogen. Ca. 10 % kan forventes å være udetonert
og kan derved vaskes ut fra steinen i deponiene. Dette gir et utvaskingspotensiale på ca. 40 g
nitrogen per fast kubikk tunnelmasse og ca. 20 g nitrogen per fast kubikk dagsprengt masse.
Den største andelen av sprengstein i E16 Vossebanen er fra tunneldriving. Eksempelvis vil et
deponi på 2 millioner faste kubikk tunnelmasser gi et utvaskingspotensiale på i
størrelsesorden 80 tonn nitrogen. Utvaskingen av nitrogen fra deponiet vil skje over tid. Størst
utvasking forventes å skje de første 2-3 årene etter deponering, avhengig av nedbør,
mektighet og overdekking. Nitrogenet fra sprengstoff foreligger både som ammonium og
nitrat. Nitrat er mobilt for utvasking. Ammonium vil delvis bindes til partikler, der det
nitrifiseres og vaskes ut som nitrat etter hvert.
Basert på ovenstående er det derfor viktig å vurdere tålegrensen til resipientene før deponiene
etableres, slik at funksjonskravet til anlegget kan fastsettes. Som basis for vurderingen av
tålegrensen må miljøstatus (biologisk og kjemisk) i vannforekomstene være kjent. Miljøstatus
bør derfor overvåkes før anleggsstart over en ettårs syklus, samt under og etter
anleggsgjennomføring.

Lov

om

laksefisk

og

innlandsfisk

regulerer

hensyn

til

ferskvannsorganismer. I loven er det et generelt forbud mot tiltak som har negativ innvirkning
på slike organismer i deres naturlige habitat.
Alternative tiltak for vannhåndtering kan være aktuelle i henhold til Statens vegvesen sin
håndbok (N200, 2014) /3/:
•

Bortleding av vannet, der hvor kravene til beskyttelse er spesielt strenge samtidig som
det finnes en motstandsdyktig resipient med stor fortynningskapasitet. Dette tiltaket
kan kombineres med renseanlegg
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Sedimentasjonsanlegg, hvor hovedpoenget er å maksimere sedimentasjon av partikler.
Består gjerne av to kammer som fremmer sedimentering av store og små partikler, se
Figur 5 for skjematisk illustrasjon

•

Våtmarksanlegg er i prinsippet et sedimentasjonbasseng/grøft, kombinert med en
våtmark hvor vannet blir renset både gjennom sedimentasjon og biologisk rensing

•

Infiltrasjon kan deles i to grupper, infiltrasjon i grunn (filtrering gjennom sandmasser
og filterløsninger (egnet medium)

Figur 5: Prinsippskisse av filterbasseng for rensing av forurenset vann. Kilde: COWI AS

Ønskes deponiene å

benyttes

til forurensede masser,

eksempelvis bunnrensk

fra

tunneldriving, må deponiene godkjennes og prosjekteres spesifikt for dette. Det må oppnås
full kontroll med avrenningsvannet gjennom bunntetting og rensing. Det vil være en fordel å
benytte områder som allerede er forurenset, hvor tiltak for å bedre situasjonen vil gi merverdi.
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2 DAGENS SITUASJON
Det henvises til «Planomtale med konsekvensutgreiing» UAS-01-A-00011 for utdypende
beskrivelse /1/. Vossebanen ble åpnet i 1883, og på store deler av strekningen Voss-Arna er
det samme trasé som for 135 år siden. Det er gjennomført noen oppgraderinger, men
tunnelene er langt fra å innfri de sikkerhetskrav som gjelder for nye tunneler i dag. Likeledes
er det et gap mellom dagens vegstandard og standarden som gjelder for nye veger med
tilsvarende trafikkvolum.
For strekningen mellom Arna og Stanghelle har det vært flest problemer knyttet til steinsprang
og steinskred. Kartutsnittet i Figur 6 viser eksisterende trafikksystem for veg og bane.

Figur 6: Eksisterende trafikksystem veg og bane. Kilde: N50 kartdata fra Kartverket
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Trengereid
Trengereiddalen er dalføret langs fv. 49 Hardangerveien, sør for eksisterende E16 på
Trengereid, på strekningen Arna – Trengereid. På Trengereid er det en forholdsvis kort
dagsone på dagens E16 mellom Risnestunnelen og Trengereidtunnelen, se Figur 7. Her ligger
en rundkjøring, med armer mot Bergen, Voss, Hardanger og Trengereid sentrum. Det er ikke
noe boligbebyggelse i kryssområdet, men det ligger et bakeriutsalg med kiosk og servicebygg
på rasteplassen ved rundkjøringen.
Dagens jernbanetrasé med stasjonsområde, ligger nede ved fjorden.
Det renner bekker ned Trengereiddalen og Vestredalen, som krysser under E16 i kulverter.
Det er Manndalselva som renner gjennom Trengereiddalen. Fjellsidene på begge sider er
skredutsatte.
Vestredalen går parallelt med Trengereiddalen fra sør til nord. Skredbekken renner til
vassdraget som renner gjennom Vestredalen på vestsiden av dalen.

Figur 7: Eksisterende situasjon i dagsonen for E16 i Trengereid. Kilde: Nordhordalandskart.no
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Arnadalen
I Arnadalen ligger Hardangervegen og Arnatveitvegen på hver sin side av dalen. Storelva renner
i bunnen av dalen. Hardangervegen kommer nordover fra Nesttun til den møter dagens E16,
som kommer sørover fra Åsane. E16 krysser dalen fra dette møtepunktet, og går videre
gjennom Arnanipatunnelen mot Voss. Området langs østsiden av Hardangervegen er preget
av store næringsbygg, slike som Asko og Toro. Langs vestsiden av Hardangervegen ligger det
et boligområde lengst nord, ned mot der Hardangervegen går over i E16. I den vestvendte
skråningen langs Arnatveitvegen ligger det store boligområder. Figur 8 viser eksisterende
situasjon rundt Asko, som ligger nord for området rundt Torofabrikken.
Espeland nord
Det henvises til «Fagrapport Anleggsgjennomføring» UAS-01-A-000032 /25/. To områder
har fått betegnelsen Espeland nord. De kan med litt forarbeidelse brukes både til tunnelrigg
og hovedrigg. Det sørlige området kan eventuelt benyttes til noe deponering. Espeland nord
er også vurdert i forhold til knusing av berg, dette ansees som en mulig løsning, men det vil
kreve høye skjermer for å ivareta støykravene.
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Figur 8: Eksisterende situasjon Arnadalen, der områdene for Espeland nord er øst for Askobygget (Blå
bygninger) og Hardangervegen/Arnatveitvegen. Kilde: Norgeskart.no
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Arna stasjon
Arna stasjon ligger tvers over dalen i Arnavågen, mellom de to jernbanetunnelene mot Bergen
og ett-spors-tunnelen mot Voss, se Figur 9. Stasjonen er under ombygging (per høst 2020) i
forbindelse med den nye Ulrikstunnelen.
E16 krysser over portalene i vest, mens Indre Arna-vegen samt veteranjernbanen krysser over
portalen i øst. Mellom stasjonen og Arnavågen, ligger Ådnavegen og Øyrane Torg kjøpesenter.
På sørsiden av stasjonen ligger Arna Kyrkje med tilhørende gravplass. Storelva krysser i kulvert
under stasjonsområdet. I den vestvendte skråningen langs Indre Arna-vegen ligger det store
boligområder. I skråningen opp mot Indre Arna-vegen er det i stor grad berg i dagen.

Figur 9: Eksisterende situasjon Arna stasjon. Kilde: Nordhordlandskart.no
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2.1 Geologi og geoteknikk
2.1.1 Geologiske- og geotekniske forhold
De geologiske forholdene langs traséen er omtalt i en rekke fagrapporter utarbeidet av Sweco.
Her i VA-rammeplan er det gitt et sammendrag over de geologiske forholdene for de tunneler
som hører inn under Bergen kommune. Det vises til følgende rapporter for ytterligere
opplysninger for Arnatunnelen, Tunesfjelltunnelen, Raudnipatunnelen og Skulstadtunnelen da
det er utarbeidet en rapport for hver tunnel: 10203787-R01-A01 /5/, 10203787-R03-A01
/6/, 10203787-R04-A01 /7/ og 10203787-R06-A01/8/, samt en samlerapport for
skjæringer 10203787-R07-A01 /9/.
Trengereid
Det henvises til geoteknisk rapport UAS-01-A-00027 for utdypende vurderinger /10/.
Det er på Trengereid utført omfattende grunnundersøkelser både i eksisterende E16 og
lokalveg

til

Trengereid.

Grunnboringene

viser

at

det

forekommer

relativt

store

løsmassetykkelser i området, men at de hovedsakelig er dominert av meget faste masser.
Massene er tolket til å bestå av fyllmasser fra tidligere tunneldriving i området. Ved graving
av grøfter for VA – infrastruktur, kan slike masser være gunstige å grave i, såfremt ikke
steinene er for store eller grove. Fyllmasser av stein vil også være veldig gunstig for håndtering
av overvann, da vannet trenger lett nedover i grunnen og vil til slutt infiltrere til løsmassene.
Ifølge databasen til NGU for kartlegging av løsmasser, består området i dagsonen for veg og
bane i Trengereid av «bart fjell, stedvis tynt dekke» indikert med rosa farge, samt av
«skredmateriale» indikert med gammelrosa som vist i Figur 10. Området der planlagt deponi
i Trengereiddalen er lokalisert, er løsmassene karakterisert av «skredmateriale». I Vestredalen
er løsmassene karakterisert av «bart fjell, stedvis tynt dekke».
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Figur 10: Løsmassekart over Trengereid. Kilde: ngu.no

Arna
Det henvises til geoteknisk rapport UAS-01-A-00023 for utfyllende vurderinger /11/.
I Arna er det hovedsakelig grunnundersøkt for ny E16, som skal bygges på brukonstruksjon
på begge sider av Storelva. Det er også utført grunnundersøkelser på vestsiden, ved nye
ramper og kulverter. Grunnboringene på vestsiden av elven, ved næringsbygg, viser vekslende
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grunnforhold, med et opptil 7 meter tykt lag, bestående av humus og sandig silt. Dette laget
er anbefalt masseutskiftet før brulandkar blir fundamentert. Det er mye berg i dagen.
Det anbefales at når store mengder masser skiftes ut, velges gunstige masser med hensyn på
både VA – infrastruktur og med hensyn på oppbygging og håndtering av overvann.
Ny jernbanetrasé på Arna stasjon skal bygges på sørsiden av eksisterende trasé, der det også
skal etableres en ny portal ved siden av eksisterende jernbaneportal. Grunnundersøkelser viser
relativt korte dybder til berg i området. Som Figur 11 viser domineres området av morene (lys
grønn) samt bart fjell og tynt dekke som indikeres med rosa farge.
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Figur 11: Løsmassekart over Arnadalen og Arna stasjon. Kilde: ngu.no

Figur 12 viser løsmassekartet over Arnadalen og Tangelandsheiane, og viser mye av det
samme som rundt Arna med tynt morenelag (lys grønn), tykt morenelag (mørkere grønn) samt
bart fjell og tynt dekke som indikeres med rosa farge. I tillegg helt sør i Arnadalen finnes et lite
område med elveavsetning. Morene og elveavsetninger gir forholdsvis gode infiltrasjonsvilkår.
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Figur 12: Løsmassekart over Arnadalen og Tangelandsheiane. Kilde: ngu.no

2.2 Aktuelle områder for deponier på land
Det henvises til «Fagrapport massedeponi» UAS-02-A-00026 for utdypende vurderinger av
valgte deponier på land, samt vurderinger rundt samtlige vurderte deponilokasjoner i Bergen
kommune /21/.
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Evaluering av lokalitetene er gjort ut fra hensyn til sikkerhet for anleggsdriften, teknisk
gjennomførbarhet, prosjektøkonomi samt natur- og miljøhensyn. En oppsummering av
aktuelle landdeponier i Bergen kommune gjengis her.

2.2.1 Deponi i Trengereiddalen
Trengereiddalen er et aktuelt område både som deponi og til bruk i anleggsfasen i forbindelse
med rigg og massehåndtering, se Figur 13. Volumpotensialet i ferdig situasjon er rundt 0,3
millioner anlagt m3. Deponiet gir i permanent situasjon grunnlag for å etablere
forbikjøringsfelt langs fv. 49 og gang- og sykkelveg mot Gullbotn.
Trengereiddalen er dalføret langs fv. 49 sørover fra E16 på Trengereid og strekker seg fra
Trengereid opp mot Gullbotn. Manndalselva renner gjennom dalen og er lagt i kulvert under
eksisterende E16.

Figur 13: Ortofoto (2020) og kartutsnitt Trengereiddalen og Vestredalen. Kilde: Norgeskart.no og
norgeibilder.no

Mellom Dalehagen og Trengereid er dette den eneste lokasjonen man har funnet hvor det
effektivt kan foregå landdeponering inklusive knusing og bearbeiding av masser, samt
eventuell sortering av delvis forurensede bunnrenskemasser.
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2.2.2 Deponi i Vestredalen
Vestredalen er en parallelldal til Trengereiddalen og er i utgangspunktet kun et aktuelt område
for fylling av overskuddsmasser. Området har en kapasitet på inntil 1 million am 3 og vil i
ferdigsituasjon ha en utforming som er gunstig for å redusere konsekvenser ved eventuelle
skred.
Vestredalen ligger på Trengereid og går parallelt med Trengereiddalen fra sør til nord, se Figur
13 over. Det er ikke veg eller bygninger i dalen foruten en bygning nokså langt oppe i dalen.

2.2.3 Deponi i Tangelandsheiane
Tangelandsheiane ligger ca. 1 km i luftlinje overfor vegtunnelpåhugget i Arna og har et
potensial for utfylling av ca. 1 million am3 steinmasser. Området er egnet til utfylling for
etablering av nytt jordbruksareal og i anleggsfasen til knusing og bearbeiding av
steinmassene.
Tangelandsheiane er området som ligger på åsryggen mellom Langedalen og Arnadalen på
strekningen Arna -Trengereid, se Figur 14 under.

Figur 14: Kartutsnitt over Tangelandsheiane. Kilde: Norgeskart.no og Norgeibilder.no
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2.3 Eksisterende VA
Det henvises til rapport UAS-01-A-00014 som beskriver eksisterende vann og avløpssystemer
/12/.

Vurderingene rundt eksisterende VA for områdene innenfor Bergen kommune er

gjengitt her.
Eksisterende VA for planområdet vil komme i konflikt med planlagt trase for bane og veg i alle
dagsoner i Bergen kommune.

2.3.1 Dagsonen i Trengereid
Se Figur 15 for utsnitt av plantegning for eksisterende VA-nett for Trengereid. Utklippet viser
eksisterende VA ved Hjelle bakeriutsalg og overvannsnett for eksisterende veier og
tunnelinnløp.
På Trengereid planlegges veg og bane til å komme i konflikt med eksisterende vann - og
spillvannsledninger frem til dagens Hjelle bakeriutsalg der nytt fremtidig servicebygg er
planlagt. I tillegg vil planlagt veg og bane komme i konflikt med betongkulverter og
overvannsledninger med dimensjonene Ø1200 mm, Ø400 mm og Ø300 mm med utløp i
Skredbekken, nord for planlagt utbygging. Planlagt vei vil videre komme i konflikt med
eksisterende overvannsledning Ø1600 mm fra kulvert lokalisert like vest for eksisterende
tunell for E16, Trengereidtunnelen. Overvannsrøret Ø1600 mm leder i dag Manndalselva under
eksisterende vei, der Manndalselva går videre i åpent i terreng med kulverter under
Trengereidsvingane og annet veinett, frem til Manndalselva renner ut i Sørfjorden. Tilsvarende
går Skredbekken i kulverter under vei og ellers åpent i terreng til Skredbekken går sammen
med Manndalselva til Holmavasselvi.
Eksisterende stikkrenner og overvannsledninger er kamerakjørt, og det anbefales tiltak på
ledningene ut fra avdekket tilstand. Rørinspeksjonen er utført av Vitek AS og er beskrevet i
rapport 19258-Trengereid-Stanghelle ny E16-JAF-SH-220519-I /13/.
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Figur 15: Utklipp fra mottatt plantegning for eksisterende VA i Trengereid. Kilde: Bergen kommune
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Nedbørsfeltet for dagsonen ved Trengereid er vist i Figur 16, og strekker seg fra Trengereidsvingane i nord til Svehaugen i sør, og har et areal på rundt 0,3 km 2. Med referanse til Bergen
kommune sin kartløsning for kommunedelplan for overvann /24/, begrenses feltet av
bekkefeltet som Skredbekken er en del av i vest, og Manndalselva i øst, se figuren under.

Figur 16: Utklipp av nedbørfeltene rundt dagsonen ved Trengereid. Kilde: Bergen kommune

2.3.2 Trengereiddalen og Vestredalen
Det finnes ikke eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur i Trengereiddalen og i Vestredalen,
som vist i Figur 17. Det er noe bebyggelse syd i Trengereiddalen, men bebyggelsen er utenfor
planarealet for prosjektet og er syd for kartutsnittet i figuren nedenfor. Det er en bygning i
Vestredalen, men det er ingen vann- og avløpsinfrastruktur i tilknytning med bygningen.
Vestredalen består ellers av kun terreng med skogkledde partier. Trengereiddalen er også
skogkledd, med Hardangerveien som går langs dalsiden.
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Figur 17: Utklipp fra mottatt plantegning for eksisterende VA i Trengereid. Kilde: Bergen kommune

Nedbørsfeltene for Trengereiddalen og Vestredalen er indikert i Figur 18. Nedbørsfeltene
strekker seg fra dagsonen for E16 ved Trengereid i nord til Setreåsen i sør. Nedbørsfeltene har
et samlet areal på 2 x 0,8 km2.
Med referanse til Bergen kommune sin kartløsning for kommunedelplan for overvann /24/,
begrenses

nedbørfeltet

for

Trengereiddalen

av

høydedragene

i

vest

og

i

øst,

Trengereidsvingane i nord og Setreåsen i sør. Mens nedbørfeltet for Vestredalen begrenses av
høydedragene i vest og i øst, Trengereidsvingane i nord og høydedrag med kote 454 moh
nordvest for Setreåsen i sør.
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Figur 18: Utklipp av nedbørfeltene rundt Trengereiddalen og Vestredalen. Kilde: Bergen kommune
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2.3.3 Arnadalen
Vannforsyningen i Arna kommer fra Espeland vannbehandlingsanlegg, sør for planområdet.
Langs vestsiden av Storelva ligger avløpsfellesledning Ø600 mm og vannledning Ø400 mm og
langs østsiden av elven ligger vannledning Ø200 mm. Tilknytning til vann og spillvann for
Asko Vest er fra hovedledningene, øst for bygget og er antatt ikke i konflikt med planlagt veg.
Se Figur 19 for utsnitt av plantegning for eksisterende VA-nett for Arnadalen.

Figur 19: Utklipp fra mottatt plantegning for eksisterende VA i Arnadalen. Kilde: Bergen kommune

Nedbørsfeltet for Arnadalen vises i Figur 20 og strekker seg fra Arna kyrkje i nord til sør for
Toro, og har et areal på ca. 2 x 0,8 km2. Med referanse til Bergen kommune sin kartløsning
for kommunedelplan for overvann /24/, feltet begrenses av Hardangervegen (fv. 587) i vest,
Arna stasjon i nord, der de to feltene overlapper (se Figur 20) og boligfeltet Indre Arna i øst.
Midt i feltet ligger Arnavassdraget, som innehar aktsomhetssone for flom og behov for
flomsonekartlegging, med referanse til Bergen kommune sin kartløsning for kommunedelplan
for overvann /24/.
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Figur 20: Viser nedbørsfeltet og flompiler i Arnadalen. Tegnforklaring: blå piler: flomavrenning Kilde:
Bergen kommune
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2.3.4 Arna stasjon
Eksisterende situasjon for Arna sentrum består for en stor del av normal VA med en del felles
avløpsledninger vest for Arna stasjon, som føres i sjøledning til Garnes renseanlegg. I
boligområdene øst, vest og sør for sentrum er avløpssystemet i stor grad blitt separert. Se
Figur 21 for utsnitt av plantegning for eksisterende VA-nett for Arna stasjon. Det er nylig
etablert en hydrant ved tunnelmunning Ulrikstunnelen, se UAS-01-H-02008 «Arna Stasjon,
alternativ B2».

Figur 21: Utklipp fra plantegning for eksisterende VA ved Arna stasjon. Kilde: Bergen kommune

Figur 22 viser nedbørfeltene rundt Arna stasjon og sentrum. Denne figuren viser at Arna
stasjon og sentrum er lavpunkter i nedbørfeltet. Og dermed vil flere nedbørfelt ha avrenning
mot disse områdene, se gulmerkede linjer, i størrelsesorden 0,2 km2. Nedbørfeltene vil ha
klare avskjæringer av Arnavassdraget og bekken fra Vårheia, samt vegsystemene E16,
Ådnavegen og Indre Arna – vegen (fv. 277).
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Den oransje linjen opp Arnavassdraget viser at denne har behov for flomsonekartlegging,
ifølge Bergen kommune sin kartløsning for kommunedelplan for overvann /24/. Ifølge Vannnett og NVE atlas heter den ytterste delen av Storelva, gjennom Arna og ut i Arnavågen,
Arnaelva, derfor benyttes dette som referanse videre i rapporten.

Figur 22: Utklipp av nedbørfeltene og flompiler rundt Arna stasjon ned Storelva / Arnaelva.
Tegnforklaring: blå piler: flomavrenning. Kilde: Bergen kommune

Arnavassdraget har også markert aktsomhetssone med tanke på flom, både vest og sør for
Arna stasjon, se NVE aktsomhetskart for flom og Bergen kommunes kartløsning /24/.
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3 FREMTIDIG SITUASJON
Trengereid
Jernbanen ligger på et lavere nivå, i en kort dagsone mellom Skulstadtunnelen og Arnatunnelen
ved Trengereidsvingane, se Figur 23. Det er viktig å få etablert flomveier som ledes utenfor
dagsonen til jernbanen ved at det utformes landskapsmessige innretninger som hensyntar
fremtidige vannveier.

Figur 23: Ny situasjon for jernbanetrasé i dagsonen på Trengereid sett fra nordvest. Kilde: Rambøll
Sweco ANS

Koblingen til ny E16 vil på begge sider av Trengereid bli løst med ramper i fjell, se Figur 24.
Den nye Raudnipatunnelen mellom Vaksdal og Trengereid har tunnelramper av og på som
strekker seg ut i dagen. Avskjæringer må etableres for å forhindre at vann siger inn i
tunnelene.

Figur 24: Utklipp fra modell på Trengereid. Viser dagsonen og tunnelsystemet, med tunnelramper ut til
rundkjøringene i dagsonen. Kilde: Rambøll Sweco ANS
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Figur 25: Ny situasjon i dagsonen på Trengereid sett fra nordvest. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Det blir to nye rundkjøringer på Trengereid, se Figur 25. Det kommer et servicebygg der Hjelle
Bakeriutsalg er lokalisert i dag. Dette bygget får nye tilkoblinger til kommunalt nett, se
beskrivelse i kapittel 3.2.1.

Figur 26: Ny situasjon oppover Trengereiddalen fra Middagshaugtunnelen. Elven skal etableres i
bunnen av dalen. Kilde: Rambøll Sweco ANS
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Trengereiddalen
Nederste del av Trengereiddalen vil bli fylt opp av sprengmasser, og det blir plassert en gangog sykkelveg som følger terrengkurvaturen på andre siden av dalen: Kulverter vil bli etablert
for å håndtere flere bekker fra østre dalside, se Figur 26. Manndalselva er lagt i bunnen av den
nye dalformen, slik at nye kulverter krysser under Hardangerveien. Den nederste delen av
dalen vil kunne benyttes som område for rigg og drift i anleggsfasen.

Arnadalen
De to tunnelløpene fra Tunesfjelltunnelen kommer ut fra Trengereid, og krysser Arnadalen
over Arnatveitvegen. Arnatveitvegen legges i en ny kulvert med tilstrekkelig bredde for veg,
sykkelveg og fortau. Det bygges to parallelle bruer over dalen og Storelva, mot tilkobling til
Hardangervegen, se Figur 27.
Et område øst for Asko-bygget, omtalt som Espeland nord, vil kunne benyttes som område
for rigg og drift i anleggsfasen /25/.

Figur 27: Ny situasjon i dagsonen i Arnadalen sett fra nord. Nye bruer over Storelva, lokalvegssystem og
tilkobling til Hardangervegen. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Arna
Banetunnelen og vegtunnelene skiller lag litt før Takvam, se Figur 28. Den nye doble
Tunesfjelltunnelen (E16) dreier sørover og kommer ut ved næringsområdet i Arnadalen, mens
den nye Arnatunnelen for jernbanen dreier nordover og kommer ut på Arna stasjon.
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Figur 28: Utklipp fra modell som viser at tunnelene for bane og veg skiller lag før Takvam mot
dagsonene på Arna stasjon og i Arnadalen. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Arna stasjon
Funksjonene på selve stasjonsområdet vil være mer eller mindre uendret, utenom endringer
på sporopplegg og tekniske installasjoner, se Figur 29 for illustrasjon hvordan Arna stasjon
blir med nye portaler, nytt teknisk bygg og nye spor mot øst.

Figur 29: Utklipp fra modell som viser Arna stasjon med nye portaler, nytt teknisk bygg og nye spor
mot øst. Kilde: Rambøll Sweco ANS

I Vaksdal blir det regulert to alternative vegstrekninger B1 og B2. Dette har ingen konsekvens
for bane og veg i Bergen kommune, annet enn at det er utarbeidet doble tegningsnumre.
Alternativ B1 angis i 1000 serien og B2 i 2000 serien.
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Fremtidig VA-system for tunnel

Det henvises til UAS-01-A-00040 «Notat om slukkevann og vaskevann i tunneler» /14/ og
UAS-02-A-00010 «Notat renseløsning vegtunneler» /15/.
Rensesystem for tunneldrivevann skal prosjekteres i detaljfasen. Det vises til Statens
vegvesens håndbok N500 for vegtuneller, der det presiseres at tunneldrivevann under
anleggsfasen skal minimum renses for olje og partikler, samt pH-justeres /16/.

3.1.1 Håndtering av vaskevann i vegtunnel
Tunnelvaskevann inneholder potensielt skadelige miljøforurensinger, derfor skal det etableres
sedimentasjonsbasseng for oppsamling og rensing av tunnelvaskevann før utslipp til resipient.
Det skal søkes om tillatelse for utslipp av tunnelvaskevann, og slik søknad skal rettes til riktig
forurensningsmyndighet, som i dette tilfellet er Fylkesmannen i Vestland.
Statens

vegvesens

håndbok

N500

for

vegtunneler

/16/

anbefaler

lukkede

sedimentasjonsbasseng for sedimentasjonsbasseng etablert utenfor tunneler. Det planlegges
lukkede magasiner i tilknytning til alle lavbrekk og utløp fra tunneler.
Ved å etablere lukkede magasiner vil man oppnå en effektiv sedimentering av det partikulære
materialet, samt god sikkerhet og kjemisk kontroll på avløpsvannet. Magasinvolumer er
dimensjonert tilsvarende avløpsmengden for en helvask av tunnel, inklusive reservekapasitet
i størrelsesorden utslippet fra en tankbil-velt. Etter håndbok N500 skal renseløsningen som
minimum utformes for sedimentering av partikler, nedbrytning av såpe og utskilling av olje.
Oljeutskiller kan bygges separat eller som del av renseløsningen. Renseløsningen skal
dimensjoneres for å ta imot kjemikalieutslipp fra ulykker som en tankbilvelt. Detaljtegning
UAS-01-H-01020 og UAS-01-H-02020, for henholdsvis alternativ B1 og B2, viser prinsipp
der oljeutskiller bygges separat. Se vedlegg 1.
Geologiske forundersøkelser har ikke avdekket sulfidrike bergarter, med referanse til utførte
rapporter vist til i delkapittel 2.1.1. Om det blir avdekket sulfidrike bergarter, skal håndtering
av disse massene avklares med forurensningsmyndighetene. Renset tunnelvann slippes til
ikke-sårbare resipienter, som for eksempel til sjø eller kommunalt ledningsnett.

3.1.2 Drensystemer for tunnel
Lekkasjevann i tunneler håndteres i et separat drenssystem som samler opp vannet. For
vegtunnelene etableres det i tillegg et separert system for vegdrenering, der også vaskevann
blir samlet opp som beskrevet i delkapittelet over. Samt: Ved lavbrekk etableres det kum for
vegdrenering i vegtunnel med fjellhall for rensebasseng med inspeksjonsluke og tilhørende
kum for oljeutskiller. Overvannet samles sammen med renset tunnelvann og det føres til ikkesårbare resipienter. Drenssystem skal også i tunnel etableres i frostfri dybde /28/.
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Det henvises til UAS-01-H-01010 og UAS-01-H-02010, for henholdsvis alternativ B1 og B2,
for prinsippløsning for drens og vegdrenering i vegtunneler samt prinsippløsning for
drenssystem i banetunneler. Det henvises videre til UAS-01-H-01020 og UAS-01-H-02020
«Arna - Stanghelle VA-detaljtegning», for henholdsvis alternativ B1 og B2, for prinsipp for
utslipp av drenering fra lokale lavpunkt i tunnel. Se Figur 30 og vedlegg 1.

Figur 30: Utklipp fra detaljtegning av VA-system for veg- og banetunneler for strekningen Arna Stanghelle, (UAS-01-H-01020). Kilde: Rambøll Sweco ANS

Drensystem for vegtunnel
Det er prosjektert to vegtunneler med lengder 8,8 km og 9,8 km (alternativt 10,1 km) innenfor
grensen til Bergen kommune. I lavbrekkene i tunnelene er det planlagt masseuttak gjennom
tverrslag og det planlegges derfor for sedimentasjonsbasseng ved disse lavbrekkene. Antall
høybrekk og lavbrekk bestemmer antall sedimentasjonsbasseng i tunnelen.
Det legges opp til sedimentasjonsbasseng basert på selvfall, innebygget som en del av
tunnelens drenssystem. Sedimentasjonsbassenget utformes med et lengde/bredde-forhold
på 3:1. Dette gir en rolig, langsgående strømning i bassenget, og optimaliserer
sedimentasjonsprosessen, referanse /17/.
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Ved behov kan sedimentbassenget suppleres med en tilleggsrenseløsning som gir en vesentlig
bedre fjerning av oppløste og kolloide fraksjoner. Dette reduserer uønsket effekt i resipienten
i form av opptak i levende organismer, se «Notat renseløsning vegtunneler» for detaljer /15/.

Raudnipatunnelen, Vaksdal - Trengereid
Raudnipatunnelen har fall fra Trengereid mot Vaksdal med et lavbrekk inne i tunnelen.
Sedimenteringsbassenget planlegges plassert på dette lavbrekket ved Boge i Vaksdal
kommune. Antall og plassering av sedimentasjonsbassengene vil kunne endre seg i senere
planfaser dersom tunnelgeometri endres. Forskjellen i tunnellengde mellom alternativ B1 og
B2 for Raudnipatunnelen er relativ liten, og gir en neglisjerbar endring i volum vaskevann.
Begge alternativene er dermed presentert som alternativ B1, som gir den største dimensjonen
på rensebasseng, se Tabell 3.
Tabell 3: Overslag, dimensjon sedimentasjonsbasseng – for høyeste vannforbruk i Raudnipatunnelen.
Kilde: Rambøll Sweco ANS

Beskrivelse

Mengde vaskevann

Dybde (m)

(m3)
Sedimentasjonsbasseng 4

589

1,5

Lengde

Bredde

(m)

(m)

34,3

11,4

(I lavbrekk i tunnel)

Tunesfjelltunnelen, Trengereid - Arna
Tunesfjelltunnelen har to løp. Det etableres sedimentasjonsbasseng på lavbrekk mellom
tunnelløpene og et i dagsonen utenfor tunnelen i Arnadalen, se Tabell 4 for størrelse og
utforming på bassengene. Antall og plassering av sedimentasjonsbassengene vil kunne endre
seg i senere planfaser dersom tunnelgeometri endres.
Tabell 4: Overslag, dimensjon sedimentasjonsbasseng – for høyeste vannforbruk i Tunesfjelltunnelen.
Kilde: Rambøll Sweco ANS

Beskrivelse

Mengde vaskevann

Dybde (m)

(m3)
Sedimentasjonsbasseng 5

Lengde

Bredde

(m)

(m)

546

1,5

33

11

192

1,5

19,6

6,5

(I lavbrekk i tunnel)
Sedimentasjonsbasseng 6
(Utenfor tunnel)
Grunnet høybrekk i alle rampetunnelene planlegges det i tillegg å etablere et lite rensebasseng
på ca. 100 m3 i dagsonen ved Trengereid under parkeringsområdet ved det som i dag er Hjelle

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

VA-rammeplan Arna - Trengereid

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Side 42 av 74
UAS-01-A-00050
01B
28.10.2020

bakeriutsalg. Se plantegning over Trengereid, UAS-01-H-01005 og UAS-01-H-02005 for
henholdsvis alternativ B1 og B2, i vedlegg 1 for lokalisering.
Drensvannet fra Tunesfjelltunnelen ledes via rør/borehull fra lavpunkt i vegtunnellene til
resipient, som her er Sørfjorden. Figur 31 viser utslippspunktet for drensvann fra
tunnelstrekningen Trengereid – Arna, markert som rødt punkt i figuren.

Figur 31:

Utslippspunkt for drensvann fra tunnelstrekning Trengereid - Arna munner ut i Sørfjorden i
Songstaddalen vest for Romslo, som markert i figur. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Det henvises til UAS-01-H-01013 for «Oversikt borhull B1» og UAS-01-H-02011 for
«Oversikt borhull B2» samt Figur 32 som viser traseen for drensvannet gjennom boretraseen
fra vegtunnelene til utslippspunkt. Drensvann fra Raudnipatunnelen føres ut i Vaksdal og
beskrives ikke nærmere her.
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Figur 32: Utklipp fra plantegning UAS-01-H-01013 som viser traseen for borehull (svart stiplet linje) fra
tunnelstrekningen Trengereid – Arna, der utslipp av drensvann skjer like syd for Songstadbroen. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Drensystem for banetunnel
Drensvann i banetunneler håndteres i et separat drenssystem som samler opp vannet og leder
det via rør/borehull fra lavpunkt i banetunnellene til resipient. Drensvann fra bane er å anse
som rent vann, og trenger ingen rensing før utslipp til resipient.
Det henvises til «Fagrapport underbygning spor» UAS-03-A-00020 /28/. Trengereid er
høyeste punkt på banetrasèen i prosjektet. Figur 33 viser to alternativer for utslipp av
drensvann fra Skulstadtunnelen. Fra lavbrekk i tunnelen er det foreslått at drensvann pumpes
til Trengereid, med utløp til Manndalselva. Tilhørende pumpestasjon(er) vil eventuelt bli privat.
En alternativ utførelse er borehull til området Trengereidsvingane med utløp som vist i Figur
33. Portaler og banetrase i dagen på Trengereid dreneres til Manndalselva og Skredbekken.

Figur 33: Utklipp fra plantegning UAS-01-H-01014 som viser to alternativer for utslipp av drensvann
(svart stiplet linje) fra banetunnelen: enten via borehull eller pumpes til dagsone på
Trengereid. Kilde: Rambøll Sweco ANS

For dreneringen fra Arnatunnelen er det foreslått to løsninger i planmaterialet, en ledning med
selvfall og en trykkledning. For flere detaljer, se «Fagrapport underbygning spor» /28/. Dette
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er valgt da det er usikkert hvor store mengder drensvann som vil oppstå, og om eksisterende
ledninger har tilstrekkelig kapasitet. Det er ønskelig at Arnatunnelene dreneres ved selvfall.
De ulike alternativene for drenering i banetunnelene må utredes i videre faser.

3.1.3 Slukkevann for tunnel
Slukkevann vegtunnel
Krav til slukkevanndekning i vegtunneler er forankret i Statens vegvesen Håndbok N500 /16/,
der det er beskrevet at det skal være vannforsyning til slokkevann i alle tunneler. Det er i
prosjektet planlagt hydranter ved portaler og innvendig med avstand som ikke overstiger 250
meter. For detaljering rundt dimensjoneringen av vanntilførsel vises det til notat om
slukkevann og vaskevann i tunneler /14/.
Slukkevannbasseng foreslås plassert i Trengereiddalen, vest for fv. 49. Se vedlegg 1 for
tegning UAS-01-H-01006 og UAS-01-H-02006, for henholdsvis alternativ B1 og B2, for
foreslått lokalisering. Endelig løsning for fylling av bassenget på Trengereid er ikke bestemt.
Det er aktuelt med både fylling via kommunalt anlegg, pumpe opp lekkasjevann fra tunnel
eller via eget anlegg for bassenget ved Manndalselva.
Bassenget vil kunne forsyne både Tunesfjelltunnelen og Raudnipatunnelen med slukkevann,
samt jernbanetunnelene Skulstadtunnelen og Arnatunnelen, da det antas at det kun er behov
for uttak av slukkevann i en tunnel av gangen.
Nødvendig areal for slukkevannbassenget er lagt inn i reguleringsplanen.

Raudnipatunnelen, Vaksdal – Trengereid
Overføringsledningen bør ha en dimensjon på minimum Ø315 mm PE, som gir et
friksjonstrykktap i ledningen på minimum 4 bar i tunnelen.

Tunesfjelltunnelen, Trengereid - Arna
Overføringsledningen bør ha en dimensjon på minimum Ø280 mm PE i tunnelen. Dette gir et
friksjonstrykktap igjennom hele tunnelstrekningen på minimum 4,5 bar.

Slukkevann banetunnel
Krav til slokkevann for banetunneler er forankret i TSI-SRT /18/ og Bane NOR sitt tekniske
regelverk, 521_11. /20/. Vannforsyning legges opp som et separat system som er heleid av
Bane NOR og Statens vegvesen.
For å ta hensyn til eventuelle fremtidige krav om tilgjengelig slukkevann inne i banetunnelene,
er det i prosjektet lagt opp til overføring av slukkevann fra vegtunnelene til jernbanetunnelene.
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Vannledning legges langs rømningsvegene mellom tunnelene, med hydrant tilgjengelig i
banetunnel. For flere detaljer, se Notat om slukkevann og vaskevann i tunneler /14/.

Trengereid dagsone
Det blir montert en brannhydrant i dagsonen for jernbanen på Trengereid som tilkobles
eksisterende kommunal vannledning, med referanse til avklaring gjort mellom Rambøll og
Bane NOR 12.10.2020. I tillegg vil slukkevann være tilgjengelig fra slukkevannbasseng og
hydrant ved innslag til vegtunnelene. Det antas at brannslukning i denne dagsonen vil foregå
med innsats fra vegbane slik at brannvesenet kan koble sine pumper på hydrant plassert ved
innslag til vegtunnel.

Arna stasjon
Arna stasjon får etablert et evakuerings- og redningspunkt i forbindelse med utbygging av
Ulriken tunnel. Dette er et pågående arbeid per høst 2020. Her skal det plasseres en hydrant
etter krav i TSI-SRT /18/ og Teknisk regelverk /19/. Dette punktet kan dekke behovet for
brannvann for ny tunnel/trase mot Stanghelle/Voss.
Avstanden fra planlagt hydrant til innslag til Arnatunnelen er 400 meter, og er normalt sett
utenfor avstandskravet. For å få avklart om avstanden kan godkjennes, bør det sendes til
høring til brannvesenet i neste fase.

3.2 Fremtidig VA-system for vei
Eksisterende infrastruktur som er i konflikt med nytt veganlegg legges om i nye traséer. Nye
traséer planlegges etter kommunal VA-norm og SVV håndbok N200 /4/. Ved omlegging av
eksisterende VA-anlegg skal det etableres midlertidige løsninger som ivaretar forbruksvann
og tilførsel av brannvann.

3.2.1 Fremtidig VA-system for dagsonen i Trengereid
Tiltaket som helhet vil medføre endring i type flater innenfor planområdet. Deler av det som i
dag er vegetasjon vil opparbeides som vei og rundkjøring. Det medfører en endring i
avrenningen for området, samt flomveier.
Eksisterende infrastruktur endres, og som følge av ny veigeometri må det legges nye
overvannsrør. Det henvises til plantegning over dagsonen i Trengereid UAS-01-H-01005 og
UAS-01-H-02005, for henholdsvis alternativ B1 og B2, for detaljering av utforming av nytt
VA-system. Se vedlegg 1. Se også utsnitt i Figur 34 for fremtidig VA-system for dagsonen for
vei og bane i Trengereid.
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Figur 34: Utklipp fra plantegning for fremtidig VA i dagsonen i Trengereid (UAS-01-H-01005). Kilde:
Rambøll Sweco ANS

Eksisterende vann - og spillvannsledninger frem til nåværende Hjelle bakeriutsalg må legges
om som vist i plantegning, da eksisterende ledninger kommer i konflikt med planlagt veg og
bane. Det må etableres ny stikkledning for vann Ø63 mm og spillvann Ø200 mm som skal
knyttes til fremtidig servicebygg på samme sted som nåværende Hjelle bakeriutsalg ligger.
Nord for planlagt utbygging har hydrologiske beregninger vist at eksisterende betongkulverter
og overvannsrør med Ø1200 mm, Ø400 mm og Ø300 mm med innløp fra Skredbekken må
bygges om og oppgraderes. Eksisterende overvannsrør har generelt for små dimensjoner i
henhold til fremtidige vannmengder, og må erstattes av rør eller kulverter med større
dimensjoner. Det er planlagt en delvis omlegging av rørene, samt en økning av dimensjonene
til Ø2000 mm og Ø600 mm, samt en fornyelse av en overvannsledning vest for eksisterende
Hjelle bakeriutsalg ved Trengereidsvingane.
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drensvannledning.

Drensvannsledningen er planlagt lagt fra innløpet til Skulstadtunnelen og en kort strekning
inn i Arnatunnelen, slik at vann fra dagsonen dreneres vekk fra banen. Det er videre planlagt
en drensledning Ø150 mm ved midlertidig anleggsvei rett syd for E16.
For Manndalselva skal ny kulvert legges syd for eksisterende kulvert ved Raudnipatunnelen for
å hensynta ny vei, og overvannsledning oppgraderes fra OV Ø1600 mm til OV Ø2000 mm.
Det er planlagt to energidrepende tiltak, og plastring av utløpene i Trengereidsvingane, for å
forhindre erosjon grunnet økt vannhastighet i Manndalselva og Skredbekken.
Det er planlagt avskjærende grøfter, som illustrert med blå stiplete linjer, for å lede vannet
bort fra tunnelportalene. Ved en situasjon der sluk har blitt tette, samt ved flomsituasjon, vil
de avskjærende grøftene forhindre at vann renner inn i tunnelinnløpene.

3.2.2 Fremtidig VA-system for Trengereiddalen
Det henvises til «Plantegning over Trengereiddalen» UAS-01-H-01006 og UAS-01-H-02006,
for henholdsvis alternativ B1 og B2, gjengitt i vedlegg 1.
Da det er planlagt gang- og sykkelveg som skal følge terrengkurvaturen av planlagt deponi
på østsiden av dalen, må nye kulverter syd for E16 etableres.
Manndalselva må legges i rør i nedre del av deponiområdet der planlagt gang- og sykkelvei
krysser Manndalselva. Tilrenning fra høyereliggende områder til elven planlegges å krysse
gang- og sykkelveg via fem kulverter med Ø600 mm fra østre dalside. Elven krysser under
gang- og sykkelveg via kulverter/rør med Ø1200 mm og Ø2000 mm. Videre er det fire
kulverter under Hardangerveien med Ø600 mm og en med Ø1000 mm for tilrenning til elven
fra dalsiden på vestre side, som indikert i Figur 35. Vurdering gjøres i neste fase om
geometriutforming skal endres fra ett til eventuelt to mindre rør. Dette for optimalisere
vanngjennomstrømningen gjennom kulverter med hensyn på overdekning for vei, helning på
rør, minimum- og maksimums vannmengder gjennom året samt risiko for tilstopning av
kulvertene.
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Figur 35: Utklipp fra plantegning for fremtidig VA i Trengereiddalen (UAS-01-H-01006). Kilde: Rambøll
Sweco ANS

3.2.3 Fremtidig VA-system for Arnadalen
Det henvises til «Plantegning over Arnadalen» UAS-01-H-01007 og UAS-01-H-02007 for
henholdsvis alternativ B1 og B2, gjengitt i vedlegg 1.
I Arnadalen krysser veganlegget over og under kommunal hovedledning for vann. Ved aktsom
anleggsutførelse vil ikke ledninger ha behov for omlegging i nye traséer. For ny bru som skal
etableres utføres overvannshåndtering etter gjeldende VA-norm for Bergen kommune og
Statens veivesens håndbok N200 /4/. I tillegg vil det etableres renseanlegg i dette området i
forbindelse med ny bru og vegnett før utslipp til Bergens eneste lakseførende elv, Storelva.
Utløpet fra tunnelportalene i Arnadalen vil sannsynligvis medføre behov for omlegging av
Ø200 mm vannledning og en Ø1000 mm overvannsledning i form av en stikkrenne under
eksisterende Arnatveitveien. I detaljprosjekteringen må det sikres at nye vegkonstruksjoner,
brukar og anleggsarbeid ikke er i konflikt med disse ledningene. Ved konflikter må ledningene
legges om. I terreng ca. 130m fra tunnelportalen ved Tunesfjelltunnelen ligger en Ø350 mm
vannledning fra reservevannbassenget Raudtjørn. Planlagt tunnel skal ikke komme i konflikt
med denne vannledningen. Det blir også etablert et eget renseanlegg for tunnelvann, som skal
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holde forurensningsverdiene på utslippet til gjeldende nivå eller lavere for utslipp til vassdrag
med anadrome fiskearter.
Ved Asko Vest AS vil planlagt vegkryss komme i konflikt med eksisterende private og
kommunale overvannsledninger langs Hardangervegen

og

Asko Vest AS, deriblant

overvannsledning Ø800 mm fra Hardangervegen i veg rundt ASKO Vest AS med utløp i
Storelva.

3.2.4 Fremtidig VA-system for Arna Stasjon
Det henvises til «Plantegning over Arna Stasjon» UAS-01-H-01008 og UAS-01-H-02008, for
henholdsvis alternativ B1 og B2, gjengitt i vedlegg 1.
I Arna sentrum ved Arna stasjon skal ikke byggingen av planlagt tunnelportal komme i konflikt
med en av hovedvannledningene Ø300 mm til Indre Arna og spillvannsledning Ø225 mm i
kryssende veg fv. 5356, i tillegg til VA infrastruktur i eksisterende stasjonsområde. Men om
det skulle medføre konflikt vil det kunne føre til omfattende og kostbare omlegginger for VA
-infrastrukturen, samt utførende må vise stor aktsomhet ved gravearbeid i nærheten av disse.
Her vil detaljprosjekteringen kunne avdekke om prosjektet berører eksisterende VA – anlegg
og eventuelle behov for omlegginger ved etablering av ny tunnelportal.
Det blir ikke utført store endringer med VA – systemet i tilknytning til ny Arna stasjon, men
fremtidige endringer kan komme. Det som foreløpig er klart, er (se Figur 36):
•

En hydrant flyttes, den kommer i konflikt med nytt teknisk bygg

•

Ny drenering fra tunnel og nytt bygg tilknyttes lokalt overvannssystem

•

Mindre omlegginger av privat ledningsnett til nytt teknisk bygg
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Figur 36: Utklipp fra plantegning fremtidig VA i Arna stasjon (UAS-01-H-01008). Kilde: Rambøll Sweco
ANS

Det er pågående arbeider per høsten 2020 for vanntunnelen til Storelva under Arna stasjon.
Den skal utvides slik at den kan tåle en 200-årsflom med bakgrunn i Norconsult sin rapport
/23/. Det er i denne rapporten antatt at disse arbeidene håndterer fremtidig økning av
vannmengder.
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3.3 Fremtidig hydrologi for bekkefelt
Flomberegning
Det er beregnet 200-års flom (Q200) for totalt syv elver/bekker i tilknytning til dette
prosjektet. I Tabell 5 er resultatet for de fem vassdragene i Bergen kommune gjengitt fra
«Vannlinjeberegninger Trengereid» UAS-01-A-00018 /20/ for Manndalselva og Skredbekken,
og fra «Flomberegning Storelva og Tangelandselva Arna» UAS-01-A-00024 for Arnaelva,
Storelva og Tangelandselva /27/.
Tabell 5: Beregnet 200-års flom (Q200) for vurderte bekker i Bergen kommune. Kilde: Rambøll Sweco
ANS

Q200, klimajustert

Q200,
Nedbørfelt

Areal

Q200

klimajustert (NVE
og Bane NOR)

og med
sikkerhetsfaktor
(SVV)

(km2)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

Manndalselva

0,8

5,7

8,0

10

Skredbekken

0,9

7,6

10,6

13

51

194

233

326

35

129

155

217

8

35

42

58

Arnaelva, (Storelva)
(Arnavågen)
Storelva
(Hardangervegen)
Tangelandselva/Dalselvi

Flomvannstand Trengereid
For flere detaljer av de gjennomførte beregningene henvises til rapporten UAS-01-A-00018

«Vannlinjeberegning Trengereid» /20/.
Det er utført vannlinjeberegninger for dimensjonering av kulverter i Skredbekken og
Manndalselva på Trengereid, ikke noen av de andre lokasjonene for massedeponi er det utført
tilsvarende. Sammendraget av resultater fra beregningene, nødvendige dimensjoner, samt
forutsetninger som påvirker resultater og bør følges i fremtidig konstruksjon, er gitt i Tabell
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6. Minste nødvendige diameter med kapasitet til dimensjonerende flom er Ø1600 mm for
rør/kulverter for begge bekkene. Det trengs erosjonssikringstiltak i bekkeløpene nedstrøms
utløp kulvertene på grunn av de store vannhastighetene ved utløp av kulvertene. Det er derfor
benyttet helning på sideskråninger på 1:2 som er bratteste helning anbefalt til
erosjonssikringstiltak med plastring.
Nødvendig diameter i tabellen er minste diameter som trengs for å avlede dimensjonerende
flom. Røret til Skredbekken har en dimensjon Ø1200 mm per i dag, og må byttes. Røret til
Manndalselva har tilstrekkelig dimensjon, men byttes på grunn av konflikt med nytt veg- og
jernbaneanlegg.
Tabell 6: Nødvendig dimensjonering av rør for vurderte bekker/elver i Bergen kommune. Kilde:
Rambøll Sweco ANS

Kulvert

Elveløp nedstrøms utløp kulvert

Elveløp

Form
Dimensjonerende

Nød -

flom (kapasitet

vendig

Fall

til kulvertene)

diameter

%

Mat-

Bunn-

Helning

eriale

bredde

sideskråning
%

m

mm

1:n

m3/s
SirkManndalselva

13

1600

Betong

1600

20

slakere

2,0
Sirk-

10

1:2 eller
Min

ulær
17,7

Skredbekken

Bunnhelning

Betong

ulær
15,1

1:2 eller
Min

15

slakere

2,0

Flere av vassdragene i dag har strekninger som er delvis eller helt lukkede. Det vurderes dit
hen at disse må forbli lukkede da de eksempelvis føres:
•

I kulverter og rør under terreng, vei og bane

•

I kulvert under Arna stasjon

I nåværende fase er det ingen vurderinger som tilsier at lukkede strekninger kan åpnes. Det
bør tilstrebes at det ikke blir nye strekninger av vassdragene som lukkes.
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3.4 Fremtidige deponiområder og anleggstverrslag
Det vises til UAS-02-A-00026 «Fagrapport Massedeponi» /21/ og UAS – 01-A 00032
«Fagrapport anleggsgjennomføring» /25/.
Et særtrekk ved prosjektet, er at veg og bane i stor grad vil gå i lange tunneler. Dette vil
frembringe over 10 millioner anbrakte kubikkmeter (am³) i steinmasser. Et viktig
suksesskriterium for prosjektet er å få gjenbrukt mest mulig av steinmassene i prosjektet eller
finne andre bruksformål utenfor prosjektet. Store restmengder må nok likevel plasseres i
deponi. Planarbeidet har kartlagt mulige samfunnsnyttige formål og mulige deponiområder
innenfor planområdet.
Figur 37 under viser fire vurderte deponier i Bergen kommune, der LD04 Espelandsmarka ikke
lengre er aktuell som deponiområde. Trengereiddalen (LD02), Vestredalen (LD03) og
Tangelandsheiane (LD04) er derimot vurdert som mulige deponiområder for prosjektet.
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LD02=Trengereiddalen, LD03=Vestredalen, LD04=Espelandsmarka (fjernet), LD05=Tangelandsheiane

Figur 37: Utsnitt med aktuell deponier i Bergen kommune. Kilde: Rambøll Sweco ANS
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På strekningen mellom Vaksdal og Trengereid vil tunneldriving frembringe rundt 3,6 millioner
anbrakte m3 tunnelstein, mens strekningen mellom Trengereid og Arna vil frembringe rundt
4 millioner anbrakte m3 tunnelstein. Av dette skal henholdsvis 1,3 millioner am3 deponeres i
landdeponi på strekningen Vaksdal - Trengereid, mens 1 millioner am3 deponeres i
landdeponi på strekningen Trengereid – Arna. Se Tabell 7 nedenfor.
Tabell 7: Oversikt over volumkapasitet for landdeponi i Bergen kommune. (LD=Landdeponi). Kilde:
Rambøll Sweco ANS

Strekning
ID
Navn
Volum am3, *1000

LD02
Trengereiddalen
300

Vaksdal - Arna
LD03
Vestredalen
1 000

LD05
Tangelandsheiane
1 000

Det vil bli uttransportert ca. 0,8 millioner am3 delvis forurenset masse etter endt tunneldriving
i prosjektet. Det legges opp til sortering av delvis forurenset masse i samsvar med tillatelser
fra Fylkesmannen i Vestland for samtlige deponier i prosjektet. Permanent lagring av
forurensede masser må utredes i detaljfasen.

Forurensing til ytre miljø
Sprengstein som ikke benyttes i anlegget betraktes som avfall. Sprengstein anbragt i deponi
fører med seg rester av sprengstoff, eventuelt rester av sprøytebetong anvendt for sikring ved
tunneldriving, plast fra lunter og olje fra maskiner benyttet til utgraving og opplasting av
massene for transport ut av anlegget. I tillegg kan bergartene i seg selv avgi metaller, avhengig
av bergartstype, knusing og eksponering. Deponier av sprengstein er derved en potensiell
kilde til forurensning ved avrenning til vassdrag som kan påvirke vannmiljøet.

Hydrologi ved deponiene
Deponering av store mengder stein medfører betydelige inngrep i terrenget. Dette kan
medføre økt avrenning og dermed økt flomfare nedstrøms. Deponiene som er planlagt ved og
i eksisterende vassdrag, dette gjelder delvis Trengereiddalen og Vestredalen, vil også kunne
medføre oppstuvning og dermed økt flomfare oppstrøms. Deponiene som medfører
bekkeomlegging, skal utformes fortrinnsvis med åpent bekkeløp. Bekkene skal tettes for å
unngå infiltrering og forurensing av vannet.
Under detaljprosjektering skal det også vurderes hvor bekkene berører infrastruktur og behov
for videre utredning om erosjonssikring. Renseløsninger er utformet etter VA-miljøblad 75.
Det ble beregnet 200-årsflom for hele nedbørfelt og middelregn for dimensjonering av
renseløsningen.
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Avrenning over deponi skal ledes i grøft til sedimentasjonsbasseng, før videre avrenning
nedover i vassdrag. Sedimentasjonsbassenger og renseanlegg skal dimensjoneres for
middelregn.
Avrenning fra massedeponering medfører utvasking av finstoffer og miljøskadelige stoffer,
denne avrenningen skal sedimenteres eller renses.
I Fagrapport Massedeponi /21/ påpekes det at det er mistanke om noe forurensning i grunnen
i nåværende situasjon som kan spres via overflatevann og/eller infiltreres i grunnen og spres
til lavereliggende områder for både Trengereiddalen, Vestredalen og Tangedalsheia.
Generelt for alle lokasjoner kan forurensningen spres via bekk innen tiltaksområdet og
eventuelt videre til bekkefelt utenfor tiltaksområdet og avslutningsvis ende opp i Arnavågen
/Sørfjorden. Spredningspotensialet avhenger av permeabiliteten til løsmassene og topografien
til tiltaksområdet. Innledende miljøtekniske grunnundersøkelser må gjøres i henhold til
Forurensningsforskriften, kapittel 2.
I Fagrapport Massedeponi /21/ er det beregnet tørrværsvolum for overvannsdammer i
tilknytning til landdeponiene. Det er også beregnet vannmengder for bekkeomlegging der det
er aktuelt.
Det er derimot ikke gjort noen vurderinger for hvordan løse situasjonen med nivåvariasjon fra
prosjektfase til permanent situasjon for innløp/utløp av bekk/elv under/over deponi: Det er
store høydevariasjoner fra prosjektfasen der bekk/elv ligger i rør under massedeponiet, til
permanent situasjon der bekk/elv løftes over deponiet.

3.4.1 Deponi i Trengereiddalen (LD02)
Massedeponeringen i Trengereid vil komme fra tunneldriving fra Trengereid og fra etablering
av et eventuelt tverrslag ved Langhelle/Romslo.
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Figur 38: Utsnitt viser utklipp fra plantegning over deponiutformingen i Trengereiddalen. Kilde: Rambøll
Sweco ANS

Trengereiddalen er et aktuelt område både som deponi og til bruk i anleggsfasen i forbindelse
med rigg og massehåndtering. Planlagt deponi er tenkt på sørsiden av ny planlagt tunnelportal
mot Vaksdal og sørover i en ca. 700 meter lang strekning, se Figur 38. Terrenget stiger mot
sør. Manndalselva renner nordvest i bunnen av dalen. Det er gjort grunnundersøkelser i
bunnen av mulig fremtidig deponiområde i form av totalsonderinger og seismiske målinger.
Grunnundersøkelsene viser kort dybde til berg.
Manndalselva er allerede lagt om og er delvis lukket. Deponiet skal etableres på toppen av
dagens elveløp. Sigevannet fra deponiet vil dermed drenere til Manndalselva. Middelvannføring
i Manndalselva er 0,09 m3/s. Årlig middelnedbør på deponiområdet er 5 mm/døgn, som vil si
1825 mm/år. Arealet til nedbørfeltet er 0,8 km2. Flommen for Q200 med klimapåslag er 8,3
m3/s /21, 22/. Eksisterende bekkeløp vil trolig måtte flyttes/løftes dersom området skal
benyttes som deponi og legges mellom sykkelvei og veibane.
Nytt elveløp må etableres med tett bunn for å sikre at vannet blir transportert oppe i dagen. Å
legge til rette for elv i dagen her blir sett på som positivt både i forhold til forutsigbarhet med
tanke på vedlikehold og flom, men også som landskapselement. Elveløpet plastres og
opparbeides i samråd med hydrolog og øvrige arealer revegeteres.
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Ved ferdigstilling av deponiet i Trengereiddalen, vil dette romme cirka 300 000 m3.
Hydrologi for Manndalselva
Det blir omlegging av elveløpet mellom sykkelveg og vegen. Terrenget er bratt, og
plassering av massedeponi er utfordrende med hensyn til vassdraget.
Det finnes to løsninger for ferdigsituasjon (a og b), samt en mulig løsning i
forbindelse med anleggsgjennomføringen (c):
a) Kulverter under deponiet. Dette krever planlegging før deponiet etableres og har
krevende vedlikehold. Samtidig vurderes vannhastighet og konsekvensene
nedstrøms.
b) Grøfter som fører vannet over deponiet. Løsningen trenger planlegging under
anleggsfasen for midlertidig flytting av elveløp mens deponiet fylles. Dette trenger
nøye utforming for å unngå at vannet siger inn i deponiet. Denne løsningen gir
større mulighet å påvirke flommen nedstrøms og er anbefalt.
c) Det etableres en midlertidig kulvert under deponiet som stenges etter at nytt
elveløp er etablert og sikret på toppen av deponiet.
Oversikt av vannhåndtering, både fra vassdraget og avrenning over massedeponi er vist i
fagrapporter for hydrologi /21/. Beregnet vannmengder ved flom er angitt i Tabell 8 med
klimafaktor på 1,4 og sikkerhetsfaktor på 1,2.
Tabell 8: Flomverdi oppstrøms i Trengereiddalen med klimafaktor (1,4) og sikkerhetsfaktor (1,2).
Kilde: Rambøll Sweco ANS

Deponi
Trengereiddalen

1,4*200-årsflom
8,0

m3/s

1,4*1,2*200-årsflom
10 m3/s

Sigevannet fra deponiet dreneres i Manndalselva. Tabell 9 viser middelvannføringen til
Manndalselva med og uten klimafaktor på 1,4.
Tabell 9: Vassdrag nedstrøms deponiet med vannføring. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Vassdrag nedstrøms

Middelvannføring (m3/s)

1,4*Middelvannføring (m3/s)

Manndalselva

0,09 m3/s

0,12 m3/s

Renseløsninger
Overvann som har opprinnelse innad fra deponerte steinmasser må holdes adskilt fra rent
overvann på sidene av deponiet. Det legges opp til en renseløsning gjennom åpen
overvanndam i deponiets laveste punkt. Beregnet tørrværsvolum for dammen er 180 m 3, og
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den bør utformes med et lengde- breddeforhold på 3:1. For prinsipp for renseløsning vises
det til kap. 1.1.3 Renseløsninger landdeponi - metodikk.

3.4.2 Deponi i Vestredalen (LD03)
Vestredalen er en bratt V-formet sidedal til Trengereiddalen, som er urørt i større grad.
Det planlagte deponiet er utformet med et lavbrekk i fyllingen slik at denne danner et nytt
elveløp som kan håndtere tilsig og bekker fra fjellsidene, se Figur 39. I «fagrapport
Massedeponi» er elven foreslått hevet 12 meter over dagens nivå, dersom deponiet skal kun
romme i overkant av 500.000 am3 masser. Etter hvert som man hever elven mer for å få plass
til mer masser, fjernes landskapskarakteren gradvis. Det kan være behov for å deponere et
større volum i Vestredalen og det er utarbeidet et alternativ som rommer et volum på ca. 1
million am3 steinmasser, se Figur 39. Her blir det en høyere fyllingsfot og elven heves da i
overkant av 25 m i forhold til dagens nivå. Arealbeslaget for det siste alternativet er ca.
150.000 m2.

Figur 39: Utsnitt viser utklipp fra plantegninger over deponiutformingen i Vestredalen, Kilde: Rambøll
Sweco ANS

Hydrologi
Elven får tilsig fra mange små sidebekker. På vestsiden av dalen ligger Skredbekken. Sidetilsig
til Skreddbekken er kjent til å være masseførende og det må forhindres at massene ledes inn
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i systemet. Det medfører at det må tas hensyn til skred og flomfare. Forventet vannmengder
ved flom er angitt i Tabell 10, med klimafaktor på 1,4 og sikkerhetsfaktor på 1,2.
Tabell 10: Flomverdi oppstrøms Vestredalen med klimafaktor (1,4) og sikkerhetsfaktor (1,2). Kilde:
Rambøll Sweco ANS.

Deponi

1,4*200-årsflom

1,4*1,2*200-årsflom

Vestredalen

10,6 m3/s

13 m3/s

Som for deponiet i Trengereiddalen er en mulighet at elven legges i rør under etablering av
deponi, mens elven legges over deponi når byggeperioden er ferdig og prosjektet er ferdigstilt.
Høydedifferansen som blir mellom deponi og terreng, som eksempelvis kan bli opp mot 25
meter når prosjektet er ferdigstilt, vil gi utfordringer for løsninger for utforming av
energidreperbasseng og sedimentasjonsbasseng i tilknytning til massedeponiet i Vestredalen.
Likeledes må det utformes løsning for å håndtere overgangen fra terreng til deponi, der
deponiet ligger høyere i terrenget i detaljfasen. Samt endelig valg om elven skal føres over
eller langs sidene på deponiet, må gjøres i detaljfasen.
Det blir omlegging av eksisterende elveløp. Terrenget er bratt, og plassering av massedeponi
er utfordrende med hensyn til vassdraget. Lukket bekkeløp for Vestredalen er ikke anbefalt på
grunn av lengde, tilknytning av Skredbekken og mange små sidebekker, noe som gir vanskelig
vedlikehold og stor fare for tilstopping.
Det anbefales å etablere et basseng som vil fange opp masser fra et eventuelt flomskred.
Størrelsen på bassenget skal avklares i detaljfasen. Bassenget kan også brukes for å redusere
flomfaren

nedstrøms.

Erosjonssikring

og

massetransport

må

vurderes

nærmere

i

detaljprosjektering. Sigevannet fra deponiet dreneres i Skredbekken, se Tabell 11.
Tabell 11: Vassdrag nedstrøms deponiet i Vestredalen, med vannføring. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Vassdrag nedstrøms
Skredbekken

Middelvannføring
0,13

m3/s

1,4*Middel-vannføring (m3/s)
0,18 m3/s

Renseløsninger
Overvann som har opprinnelse innad fra deponerte steinmasser må holdes adskilt fra rent
overvann på sidene av deponiet. I praksis medfører dette at det må etableres tette bekker over
deponiet, eller parallelle bekker langs sidene av deponiet.
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Det legges opp til en renseløsning gjennom åpen overvanndam i deponiets laveste punkt.
Beregnet tørrværsvolum for dammen er 270 m3, og den bør utformes med et lengdebreddeforhold på 3:1. For å sikre dammens funksjon i perioder med stor nedbør, bør den
trolig etableres oppstrøms skredbassenget før E16. Det vises til kap. 1.1.3 Renseløsninger
landdeponier - metodikk.

3.4.3 Deponi i Tangelandsheiane (LD05)
Deponi i Tangelandsheiane er tenkt lokalisert lengst sør i Arnadalen, på østsiden av
Tangelandsvatnet. Det er det eneste aktuelle deponiområdet på strekningen Trengereid –
Arna. Den totale volumkapasiteten er anslått til ca 1 million am3. Tangelandsheiane deponi
blir liggende i toppen av nedbørfeltet, og vann renner ned i tre ulike retninger. Det er stor
infiltrasjonspotensial i det naturlige området, og det er viktig å sikre at deponiet ikke vil
forårsake økt avrenning nedstrøms. Tangelandsheiane vil primært ha etterbruk som
landbruksområde.
Tangelandsheiane er en aktuell lokalisering for forurensede masser for bearbeiding, gjenbruk
og eventuelt deponering /21/, men dette må endelig bestemmes i senere faser.

Figur 40: Utsnitt viser utklipp fra plantegninger over deponiutformingen i Tangelandsheiane, Kilde:
Rambøll Sweco ANS
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Hydrologi
Tangelandsheiane deponi ligger i toppen av nedbørfeltet, og vann renner ned i tre ulike
retninger; mot nord, Rosshølen, mot nord-vest, Tangelandsvatn, og mot sør, Ormebrekkene
og Storelva, slik at det er behov for tre områder med energidreperbasseng og fangdammer
som illustrert på Figur 40 (med oval sirkel). Deponiet ligger langt opp i vassdraget, derfor
anses det liten risiko for at vannet oppstrøms vil skade deponiet under flomsituasjon. Likevel
skal vannet føres rundt eller over deponiet med minst mulig sigevann. Forventet
flomstørrelsen vises i Tabell 12.
Tabell 12: Forventet flomstørrelse for Tangelandsheia med klimafaktor (1,4) og sikkerhetsfaktor (1,2).
Kilde: Rambøll Sweco ANS

Deponi

1,4*200-årsflom

1,4*1,2*200-årsflom

Tangelandsheiane

1 m3/s

1,2 m3/s

Drenering i ulike retninger gir større utfordringer med hensyn på hydrologi og rensing. Hvis
deponiet utformes slik at dagens avrenning opprettholdes, blir det behov for å etablere tre
renseløsninger. Samtidig blir det relativt lite endring i vannføring for resipientene nedstrøms.
Hvis deponiet utformes slik at alt vann dreneres i en retning, skaper det store endringer i
flomvannføring. Sigevannet fra deponiet dreneres i ulike bekker, se Tabell 13. Det er lagt opp
til avrenning på tre forskjellige steder: 1) mot nord, Rosshølen, 2) mot nord-vest,
Tangelandsvatn og 3) mot sør, Ormebrekkene og Storelva.
Tabell 13: Vassdrag nedstrøms deponiet med vannføring. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Vassdrag nedstrøms

Middelvannføring

1,4*Middelvannføring (m3)

Rosshølen*

0,01 m3/s

0,02 m3/s

Tangelandvatn

Innsjø

Innsjø

Ormebrekkene

0,02 m3/s

0,03 m3/s

Storelva (under E16)

4,1 m3/s

5,7 m3/s

*Inneholder store usikkerheter grunnet dårlig datagrunnlag.

Renseløsninger
Deponiets utforming tilsier at det trolig vil bli behov for flere fangdammer for å håndtere
rensing av deponiavrenningen. Det legges fortrinnsvis opp til avskjærende grøfter til felles
fangdammer. I områder hvor nedslagsfeltets areal er knapt, kan trolig avrenning håndteres i
lukkede sedimenteringsløsninger. For prinsipp for renseløsning vises det til kap. 1.1.3
Renseløsninger landdeponi - metodikk.
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3.5 Flomveier
Ved vurdering av fremtidige konsekvenser for flom i planområdet og nedenforliggende
områder,

er

Bergen

kommunes

kartløsning

for

avrenningslinjer

for

overvann

og

aktsomhetsområder for flom, lagt til grunn /24/. Kartlaget for flom er utarbeidet av Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE). Figurene 20, 22. 41 og 42 viser store avrenningslinjer
(heltrukne røde linjer), små avrenningslinjer (stiplete røde linjer), flompiler (heltrukne blå piler)
og aktsomhetsområder for flom (områder skravert med blå prikker):
Avrenningslinjene viser vannets vei på overflaten ved ekstreme avrenningshendelser der det
normale avrenningssystemet (rør, bekkeløp, mm.) ikke har tilstrekkelig kapasitet.

3.5.1 Dagsonen i Trengereid
Figur 41 viser aktsomhetsone for flom for dagens situasjon utarbeidet av NVE, samt små og
store avrenningslinjer ved store nedbørshendelser som beskrevet innledningsvis. Blå piler er
tegnet inn for planlagte flomveier. Alle flomveier er planlagt fremført utenfor veinettet, via
kulverter og rørsystem dimensjonert for en 200- års flom med klimafaktor på 1,4 og
sikkerhetsfaktor 1,2. Se delkapittel 3.3 for flere detaljer.
Prosjektet genererer flere harde flater som gjør at det er sannsynlig at det blir større avrenning
også

lengre

ned

utenfor

planområdet.

Det

bør

gjøres

tiltak

for

å

redusere

tilrenningshastigheten til vassdraget. I detaljprosjekteringen bør det vurderes om områder
utenfor plangrensen har behov for tiltak som økt dimensjonering av kulverter nedstrøms
dagsonen i Trengereid og videre ned mot utløpet i Sørfjorden. Dette først og fremst på grunn
av klimaforhold og økende avrenningsmengder. Større områder med tette flater utgjør i denne
sammenheng lite. I grunnlaget fra Bergen kommune mangler dimensjoner for kulverter, slik
at en mer detaljert vurdering ikke er mulig i denne fasen.
Om rørsystemene/kulvertene går tett/ikke er fungerende, vil flomvannet krysse veinettet. Det
er derfor en forutsetning at kulverter og rørsystem inspiseres og vedlikeholdes regelmessig.
Videre vil kapasiteten til kulverter og rørsystem overstiges dersom fremtidig flom blir større
enn 200-års flom med faktorer. Da vil flomvannet også kunne flomme over veinett og bane,
og følge flere av avrenningslinjene som er skissert for dagens situasjon på Figur 41.
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Figur 41: Utklipp av aktsomhetskart for flom for dagsonen ved Trengereid med inntegnede piler for
flomveier. Kilde: Bergen kommune
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3.5.2 Trengereiddalen og Vestredalen
Figur 42 viser aktsomhetsone for flom utarbeidet av NVE, samt små og store avrenningslinjer
ved store nedbørshendelser som beskrevet innledningsvis. Blå piler er tegnet inn for planlagte
flomveier fra viste aktsomhetsoner for flom. Flomveier videre ned mot Sørfjorden er omtalt i
delkapittelet over.
Det er planlagt kulverter ved Hardangerveien og gang- og sykkelvei som skal kunne håndtere
200-års flom, som beskrevet i delkapittel 3.2.2.

Figur 42 Utklipp av aktsomhetskart for flom for Trengereiddalen og Vestredalen med inntegnede piler
for flomveier ned mot dagsonen i Trengereid. Kilde: Bergen kommune
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3.5.3 Arna stasjon
For området rundt Arna stasjon antas det at fremtidig situasjon dreneres av med
sandfangssluk og kobles til etablert infrastruktur og dermed ivaretas eksisterende flomveier.
Fra utbyggingen av eksisterende kulvert under Arna stasjon i entreprisene «Arna – Fløen /
Arna - Ulriken» og at overvann og flom ledes til Storelva / Arnaelva og videre ut i Arnavågen.
Prosjektet E16 Vossabanen genererer flere harde flater som gjør at det er sannsynlig at det
blir større avrenning også lengre ned utenfor planområdet, men også her utgjør økningen i
tette flater lite. Det bør imidlertid vurderes tiltak for å redusere tilrenningshastigheten til
vassdraget. Fremtidig utbygging av stasjonen skal ikke øke mengdene av overvann, slik at
elvestrekningen

skal

tåle

mengdene

som

kommer.

Det

er

korte

strekninger

fra

stasjonsområdet og til elven.
Ved en situasjon der sluk har blitt tette, samt ved flomsituasjon, vil avskjærende grøfter
forhindre at vann renner inn i tunnelinnløpene.

3.5.4 Arnadalen
Det er beregnet 200 – årsflom for to elver i Indre Arna: Storelva og Tangelandselva / Dalselvi.
Det finnes ingen stasjoner for måling av vannføring i nedbørfeltene.
NVE krever aktsomhetsanalyse for flom i Storelva, slik at økt avrenning til elven vil utløse krav
om en slik analyse. Dette må følges opp i videre faser slik at vassdragsmyndigheten (NVE) kan
følge opp dette. I utgangspunktet er det tenkt at fremtidig situasjon ivaretar alle mulige
flomveier i Storelva / Arnaelva, og at man ikke oppnår raskere avrenning til elvesystemet.
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4 OPPSUMMERING
Denne VA-rammeplanen har besvart ut relevante punkter i henhold til Bergen kommunes
retningslinjer /26/.
Drenssystem skal legges i frostfri dybde i tunneler og i dagsoner for bane /28/.

4.1 Fremtidig VA-system for tunnel
4.1.1 Håndtering av vaskevann i vegtunnel
Det

planlegges

lukkede

sedimentasjonsbasseng

for

oppsamling

og

rensing

av

tunnelvaskevann i tilknytning til alle lavbrekk og utløp fra tunneler. Magasinvolumer er
dimensjonert tilsvarende avløpsmengden for en helvask av tunnel, inklusive reservekapasitet.
Renseløsningen skal som et minimum utformes for sedimentering av partikler, nedbrytning av
såpe og utskilling av olje.

4.1.2 Drensystemer for tunnel
Innlekking av overvann i tunneler håndteres i et separat drenssystem som samler opp vannet.
For vegtunnelene etableres det i tillegg et separat system for vegdrenering, der også
vaskevann blir samlet opp som beskrevet i delkapittelet over. Samt: Ved lavbrekk etableres
det kum for vegdrenering i vegtunnel med fjellhall for rensebasseng med inspeksjonsluke og
tilhørende kum for oljeutskiller. Volumet for sedimentasjonsbassenget i Raudnipatunnelen er
589 m3, mens volumene for sedimentasjonsbassengene i/ved Tunesfjelltunnelen er
henholdsvis 546 m3 og 192 m3.
For banetunnelene antar man dette vannet er rent nok til infiltrasjon i grunnen og utslipp til
bekk uten rensing, slik det er i dagsonene til bane.
Det er ulike alternativer for drenering i banetunnelene Skulstadtunnelen og Arnatunnelen. De
ulike alternativene for drenering i banetunnelene må utredes i videre faser.

4.1.3 Slukkevann for tunnel
Slukkevann for vegtunnel
Som slukkevanndekning for vegtunnelene foreslås bassengløsninger ved ulike lokasjoner,
plassert i tilknytning til de ulike tunnelene. Raudnipatunnelen og Tunesfjelltunnelen har felles
slukkevannbasseng som plasseres på Trengereid.
Nødvendig areal for slukkevannbasseng på Trengereid medtas i reguleringsplanen.
Slukkevannsystemet blir heleid av Statens Vegvesen og Bane NOR.
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Slukkevann jernbanetunnel
Det er kun krav om å etablere brannslukningsuttak ved stasjonsområdet Arna. For å ta hensyn
til eventuelle fremtidige krav om tilgjengelig slukkevann inne i banetunnelene, er det i
prosjektet lagt opp til overføring av slukkevann fra vegtunnelene til jernbanetunnelene.
Kapasitet og trykktapsberegninger for vannledning frem til hydrant ved Arna stasjon, bør
utføres i detaljprosjekteringsfasen. Utførelse skal følge krav i Bergen kommunes VA-norm.

4.2 Fremtidig VA-system for veganlegg
Eksisterende infrastruktur som er i konflikt med nytt veganlegg legges om i nye traséer. Nye
traséer planlegges etter kommunal VA-norm og Statens vegvesen håndbok N200.

4.2.1 Fremtidig VA-system for dagsonen i Trengereid
Det må etableres ny VA-infrastruktur for dagsonen i Trengereid, med omlegging av
stikkrenner og økning av dimensjoner for overvannsledninger. Det er planlagt to
energidreperbasseng i Trengereidsvingene. Ny dagsone for bane må etableres med tilhørende
drenssystem.

4.3 Overvannshåndering
Som hovedprinsipp føres terrengvann, bekker og elver direkte gjennom veg og jernbane til
utløp nedstrøms i eksisterende vannveger mot sjø. Flere av vassdragene har middels
sårbarhet, og vegavrenning skal som minimum renses for partikkelbundne forurensningsstoffer (trinn 1).
Overvann fra anleggsfasen må renses før utslipp til kommunalt avløpsnett og/eller ikke sårbar
resipient. Detaljering og valg av renseløsninger og riggplaner vil skje i en senere fase. Krav til
kvalitet på renset vann må avklares i samarbeid med Bergen kommune og Fylkesmannen i
Vestland.

4.3.1 Fremtidig VA-system for Trengereiddalen
Fem kulverter med overvannsrør Ø600 mm er planlagt under ny gang- og sykkelveg ved
Hardangervegen mot Gullbotn.

4.3.2

Fremtidig VA-system for Arnadalen

Planlagte endringer for VA – systemet i tilknytning til ny Arna stasjon er: En hydrant flyttes,
nye brannslukkepunkt ved nye tunnelportaler, ny drenering fra tunnel samt nytt bygg
tilknyttes lokalt overvannssystem og det blir mindre omlegginger av privat ledningsnett til nytt
stasjonsbygg.
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4.3.3 Flomveier
I delkapittel 3.5 er flomveier og konsekvenser for nedenforliggende områder behandlet. I
videre detaljprosjektering bør det vurderes om kulverter bør oppgraderes nedstrøms
dagsonen i Trengereid.
Det bør tilstrebes at det ikke blir nye strekninger av vassdragene som lukkes, dette for å bedre
flomkapasiteten for områdene.

4.4 Landdeponier
Ønskes deponiene å

benyttes

til forurensede masser,

eksempelvis bunnrensk

fra

tunneldriving, må deponiene godkjennes og prosjekteres spesifikt for dette. Det må oppnås
full kontroll med avrenningsvannet gjennom bunntetting og rensing. Det vil være en fordel å
benytte områder som allerede er forurenset, hvor tiltak for å bedre situasjonen vil gi merverdi.
Det er beregnet vannmengder for dimensjonering av sedimentasjonsbasseng og renseanlegg.
Dimensjonering av sedimentasjonsbasseng og renseanlegg må gjøres i detaljfasen. Det er
også beregnet vannmengder for bekkeomlegging der det er aktuelt.
Det legges opp til en renseløsning gjennom åpen overvanndam i deponienes laveste punkt.
Beregnet tørrværsvolum for dammen ved Trengereiddalen er 180 m3, for Vestredalen 270 m3
og Tangelandsheiane 330 m3.
Det er ikke gjort vurderinger for hvordan løse situasjonen med nivåvariasjon fra prosjektfase
til permanent situasjon for innløp/utløp av bekk/elv under/over deponi: Det er store
høydevariasjoner fra prosjektfasen der bekk/elv ligger i rør under massedeponiet, til
permanent situasjon der bekk/elv løftes over deponiet.
Nødvendig areal for energidreperbasseng, sedimenteringsbasseng og våtmarksfilter for
bekker/elver som føres over deponiområder medtas i reguleringsplanen.
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4.5 Søknader og videre prosess
En rekke av tiltakene som planlegges gjennomført i forbindelse med fremføring av vei,
tunneler og massedeponiene på land krever godkjenninger fra offentlige myndigheter, se
Tabell 14. På grunn av søknadenes behandlingstid er det en fordel å planlegge disse på et
tidlig stadium.
Tabell 14: Godkjenninger som må innhentes fra offentlige myndigheter før bygging av E16 og
Vossebanen. Kilde: Rambøll Sweco ANS

Tema
Tillatelse etter forurensningsregelverket for utslipp til vannresipient
for både anleggs- og driftsperioden
Tillatelse for utslipp av tunnelvaskevann
Orientering om bekkelukkinger og andre fysiske tiltak i vassdrag, etter
vannressursloven
Godkjent plan for ivaretagelse av fisk i anleggsperioden, (der
vassdraget er laks- eller ørretførende)
Søknad om bekkelukking og andre fysiske tiltak i vassdrag, etter
«Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag» *
Eventuelle krav om rensing av overvann fra vei ved ÅDT > 3000

Myndighet
Fylkesmannen i Vestland
Fylkesmannen i Vestland
NVE
Bergen kommune

Fylkeskommunen eller
Fylkesmannen i Vestland
Bergen kommune og
Fylkesmannen i Vestland
*Avhengig av at NVE har behandlet orienteringen om bekkelukking. Fylkeskommunen er myndighet
for ikke anadrome strekninger. Fylkesmannen er myndighet for anadrome strekninger (med ørret
og laks).
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VEDLEGG
Vedlegg 1 VA-Plantegninger for framtidig situasjon
UAS-01-H-01005 «Trengereid Plantegning VA, alternativ B1»
UAS-01-H-02005 «Trengereid Plantegning VA, alternativ B2»
UAS-01-H-01006 «Trengereiddalen deponi, alternativ B1»
UAS-01-H-02006 «Trengereiddalen deponi, alternativ B2»
UAS-01-H-01007 «Arnadalen, alternativ B1»
UAS-01-H-02007 «Arnadalen, alternativ B2»
UAS-01-H-01008 «Arna Stasjon, alternativ B1»
UAS-01-H-02008 «Arna Stasjon, alternativ B2»
UAS-01-H-01010 «Prinsippløsning for tunnelene – teststrekning Vaksdal -Stanghelle, alt. B1»
UAS-01-H-02010 «Prinsippløsning for tunnelene – teststrekning Vaksdal -Stanghelle, alt. B2»
UAS-01-H-01012 «Drenering lavbrekk jernbane ved Trengereid, alternativ B1»
UAS-01-H-02012 «Drenering lavbrekk jernbane ved Trengereid, alternativ B2»
UAS-01-H-01013 «Oversikt borhull B1, Borhull fra E16» i Bergen kommune
UAS-01-H-02011 «Oversikt borhull B2, Borhull fra E16» i Bergen kommune
UAS-01-H-01020 «Arna - Stanghelle VA-detaljtegning, alternativ B1»
UAS-01-H-02020 «Arna - Stanghelle VA-detaljtegning, alternativ B2»
UAS-01-O-01620 «Vestredalen deponi nord»
UAS-01-O-01621 «Vestredalen deponi syd»
UAS-01-O-01630 «Tangelandsheiane deponi syd»
UAS-01-O-01631 «Tangelandsheiane deponi nord»
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Vedlegg 2 Eksisterende reguleringsplaner i området
Listen er ikke uttømmende, kun enkeltplaner er trukket frem.
Plannavn

PlanID

Årstall

Beskrivelse

i kraft
Arna, gnr 298 bnr. 1 m.fl.

4601-19440000

2013

Arnatippen
Arna, gnr 287 og 301, Arna stasjon
krysningsspor

E16 og Vossebanen

Regulert område for
mottak av masser.

4601-62630000

2014

Utvidelse av spor for
krysning for tog.

