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1. GENERELT OM PROSJEKT 
E16 Hande-Øylo, der strekning Øylo-Hålimoen er rammet, er en del av utbedringsprosjektet E16 
Fagernes-Øylo, som skal utvikle eksisterende E16 til 8,5 meters vegbredde for å øke 
fremkommelighet og trafikksikkerhet. Hovedmålsetting for prosjektet er å redusere antall drepte og 
hardt skadde i forhold til dagens situasjon. 
 
Prosjektet omhandler fem reguleringsplaner fordelt på tre kommuner. Denne rapporten omhandler 
overvannshåndtering for den nordligste reguleringsdelen, strekning Øylo-Hålimoen: 

 

 
Figur 1 Oversiktskart hvor planområdene langs E16 er innringet 

 
Følgende tiltak for forbedring av trafikksikkerheten og framkommeligheten ligger inne i 
reguleringsplanene: 
 

• Breddeutvidelse av vegen med forsterket midtoppmerking. 
• Utbedring av horisontalkurvatur. 
• Avkjørselssaneringer ved at felles adkomster etableres. 
• Generell utvidelse av skulder til 0,75 m. 
• Breddeutvidelse av vegskulder fra 0,75 til 1,5m ved enkelte bussholdeplasser fra nærliggende 

lokalveger, slik at det blir tryggere for gående å komme seg fra og til bussholdeplassene. 
• Enkelte bussholdeplasser flyttes/slås sammen til steder hvor det er bedre sikt. 
• Utbedring av sideterreng innenfor sikkerhetssonen på 6 m. 

 

Øvrige tiltak: 
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• Bedre overvannshåndtering og utskifting av stikkrenner som takler 200-årsflom og 
klimapåslag. 

• Støytiltak for de mest støyutsatte boligene langs E16. 

2. INNLEDNING 
Rehabilitering av E16 i strekning Hande-Øylo, med vegomlegging i noen delstrekninger, kan medføre 
endringer på avrenningsmengde av overvann. Det er beregnet kapasitet til eksisterende stikkrenner 
der endringer i veien kan medføre ekstra avrenning. Diameter til nye stikkrenner i relativ store 
nedbørsfelt er også beregnet. I denne rapporten vurderes og beskrives tiltak knyttet til vassdrag, 
samt med behov for ytterligere fareområder enn eksisterende ved vassdrag. Vurdering gjøres for den 
nordligste reguleringsplanen: 

- E16 Øylo-Hålimoen 
 

3. EKSISTERENDE SITUASJON 
 Nedbørsfeltene  

Åsryggen fra Eggeåsen (ved parsellslutt i Øylo) til Fagernes (se figur 1) ligger nordøst for E16 på 
planområdet. Åsryggen har ulike navn på denne strekningen, men omtales i denne rapporten som 
Slidreåsen/Rebnisåsen. 
 
Slidreåsen/Rebnisåsen er en veldig tørr åsrygg. På åsryggen er det kun et par små tjern/myrputter. 
Ingen av disse har avrenning mot vest (E16). Det er også veldig få myrområder på 
Slidreåsen/Rebnisåsen. Som følge av dette er det veldig få bekker som kommer fra 
Slidreåsen/Rebnisåsen som har vannføring hele året. Bekkene har størst vannføring i forbindelse med 
snøsmelting om våren og eventuelt i forbindelse med kraftig nedbør om sommeren/høsten. 
 
Sør for E16 er det et fjellområde med mange myrområder og tjern. Her renner Ala elv, og det finnes 
områder som Røgnstjernet og Langetjernet som har vann i hele året. Dette utgjør at bekker som 
renner herifra mot Begna, og som krysser E16, har vannføring hele året.  
 
Terrenget er til dels bratt på sider av E16 og dermed ganske stort fall i nedslagsfeltene. 
Det er imidlertid ikke registrert noen store problemer ift. overvannshåndtering. Det er heller ikke 
registrert noen alvorlige hendelser med overvann på strekningen ift. drift av vegen de siste 20 
årene. Men enkelte steder lokalt er det nødvendig å gjøre ekstra tiltak. 
 
Veggrøftene er til dels grunne og smale inn mot spesielt fjellskjæringer. Målet er å oppnå et 
gjennomgående tilstrekkelig profil for veggrøftene som sikrer både drenering av vegoverbygning 
og som gir plass til eventuell iskjøving. 
 

 Gjeldende vassdrag 
Som grunnlag for registrering av bekker og kryssende vassdrag har vi brukt NEVINA sin database og 
lagt inn nedslagsfelt for registrerte vassdrag digitalt i kart. Det er innhentet data fra lokalt hold med 
god kjennskap til fisk og fiske i sidevassdragene inn mot Begna. I tillegg er det gjort befaringer og 
diskutert med driftsansvarlige på strekningen. Det er mange mindre stikkrenner og vannveien som 
krysser E16, men det er bare store vassdrag/bekker på strekning Øylo-Hålimoen som er vurdert for 
spesielt studie og tiltak. 
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3.2.1 Bekk 1 mellom Vestheim og Ala (pr. 3140) 
Dette er en bekk som er vannførende i hele året siden den er knyttet til en myr opp i åsen. Bekk er 
lagt i rør for kryssing under E16. Bekken er ikke fiskeførende. 
 

 
Figur 2 Bekk nr. 1 

3.2.2 Bekk 2 ved Tumleøygarden (pr. 4750) 
Dette er en bekk som kommer fra fjellområdet med myr og sjø (Røgnstjernet). Bekken er 
vannførende i hele året. Dette er en fiskeførende i bekken med antatt gyteaktivitet. 
 

 
Figur 3 Bekk nr. 2 
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3.2.3 Bekk 3 ved Svenskemoen (pr. 6870) 
Denne bekken er i hovedsak vannførende under snøsmelting om våren. Den nedre delen av bekkene 
er lagt i rør under eksisterende strekning til E16 (oppstrøms til ny E16). Bekken er ikke fiskeførende.  
 

 
Figur 4 Bekk nr. 3 

3.2.4 Bekk 4 ved Kvismoen (pr. 8460) 
Denne bekken er i hovedsak vannførende under snøsmelting om våren. Den nedre delen av bekkene 
er lagt i rør under eksisterende E16. Bekken er ikke fiskeførende.  
 

 
Figur 5 Bekk nr. 4 

3.2.5 Vassdrag 5, Ala elv (pr. 2910) 
Ala elv krysser E16 i pr. 2910. Dette er en elv som kommer fra en stor sjø på fjellet (Nørdre Syndin). 
Det er etablert en bru (Ala bru) på E16. Elva er fiskeførende.  
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Figur 6 Vassdrag nr. 5  

3.2.6 Vassdrag 6, Storåne ved Tveit bru (pr. 5880) 
Elv Storåne krysser E16 i pr. 5880. Her er etablert en bru, Tveit bru. Gammel Tveit Bru skiftes ut med 
en ny, som er planlagt å være på plass på forsommeren 2020. Elva er fiskeførende. 
 

 
Figur 7 Vassdrag nr. 6  
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3.2.7 Vassdrag 7, Vesleåni ved VA-kulvert Ryfoss (pr. 10385) 
Vesleåni er et sidevassdrag i Ryfoss som krysser E16 i pr. 10385. Det er etablert en stor betongkulvert 
(firkant tverrsnitt 3x3 meter). Vassdraget er fiskeførende og har vann hele året. 
 

 
Figur 8 Vassdrag nr. 7  

 
 Flomfare 

NVE sin veileder for råd og tips om kartlegging av flomfarer langs bekker er brukt. NVE sin database 
for flomfare i de ulike kommunene og InnlandsGIS sitt kart er også brukt for aktsomhetsområde flom.  
I tillegg er det utført faglige vurderinger av flomfare i områder ved bekker og vassdrag. Faglige 
vurderinger er basert på befaringer og studie av sideterreng ved E16.  
 
Ut ifra de ovennevnte verktøyene er flere faresoner for flom vurdert ved bekker og vassdrag. 
Generelt for alle kryssende bekker/vassdrag legges det i utgangspunktet inn 20 meter faresone på 
hver side av bekken, men med tilpasning ut ifra geografiske forhold. 
 

 Stikkrenner 
Som nevnt under punktet 3.2 er på strekningen stikkrenner med varierende dimensjon og kvalitet, 
som håndterer bekker og kryssende vannveger i stort sett med direkte gjennomløp. Det er i liten 
grad langsgående drenering/overvannsledninger.  
 
Det er gjort en tilstandsvurdering på alle stikkrenner. Det er prosjektert tiltak på eksisterende 
stikkrenner iht. kvalitet og kapasitet med ny veigeometri (særlig de som er ved nye fjellskjæringer). 
Stikkrenner vurderes og byttes der det er nødvendig som følge av evt. omlegging vegtrase eller 
stikkrennens tilstand. For detaljer til beregninger henvises til excel-ark «Kapasitetsberegninger 
stikkrenner».  
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Eksisterende stikkrenner: 
Profilnr.  Eksisterende Diameter Ø Material Ny innløp Befart av Kommentarer 

3085 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

3140 Skjøtes 600 BTG - SVV Skjøtes med bend eller støpes for vinkel 

3250 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

3645 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

3693 Skjøtes 300 PVC - SVV  

3751 Skjøtes 600 BTG - SVV 
Både innløp og upløp ligger lavt, får 
ikke skjøtet ut i terreng, heves? 

3790 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring ÅF   

3940 Skjøtes 500 BTG - ÅF   
4485 Skjøtes 500 BTG Plastring ÅF Bytte et stk. rør 
4680 Skjøtes 500 BTG Plastring ÅF   

4760 
Saneres og 
oppgraderes 2000 BTG BI SVV og ÅF Under gammel veg som rives (Figur 3) 

5030 
Saneres og 
oppgraderes 800 BTG Plastring -   

5200 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk - 

Ikke befart. Å beholde eks. kan 
vurderes 

5377 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring - 

Ikke befart. Å beholde eks. kan 
vurderes 

5483 Skjøtes 400 BTG Plastring ÅF Ny sluk ved innløp. Utløp plastres 

5582 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

5750 - 600 BTG Plastring - Lavpunkt her 

6185 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV Innløp tilpasses når eks. veg fjernes 

7064 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

7270 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

7413 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

7550 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

7613 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

7688 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

7740 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

7846 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

7968 Skjøtes 400 Ukjent Sluk SVV 
Hvis eks. stikkrenne ligger for grunt, alt 
byttes til Ø600 

8063 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

8146 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

8455 Skjøtes 500 BTG Plastring SVV 
Hvis eks. stikkrenne ligger for grunt, alt 
byttes til Ø600 

8535 Skjøtes 800 BTG Plastring SVV 
Hvis eks. stikkrenne ligger for grunt, alt 
legges dypere 

8597 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

8623 Skjøtes 600 BTG Sluk SVV Skjøtes både opp- og nedstrøms 
8695 Skjøtes 600 BTG Sluk SVV Skjøtes både opp- og nedstrøms 
8777 Skjøtes 600 BTG - SVV   
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8820 Skjøtes 600 BTG - SVV   
9109 Skjøtes 600 BTG - SVV Ny sluk som inntak 
9200           Beholdes alt som nå 
9325           Beholdes alt som nå 

9437 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

9502 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

9560 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

9680 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV   

9757 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG BI SVV   

9820 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk SVV   

9910 Skjøtes 400 BTG Sluk SVV   
10012 Skjøtes 500 BTG Sluk SVV   
10103 Skjøtes 500 BTG Sluk SVV Sannsynligvis bare ny sluk 
10190 Skjøtes 600 Ukjent Sluk SVV Feil innmålinger 

10755 Skjøtes 600 BTG - SVV og ÅF 
Eks. sluk sannsynligvis fjernes og bytte 
siste rørdeler. Feil innmålinger 

11115 Skjøtes 400 Ukjent Sluk SVV 
Ny sluk mot eks. stikkrenne og 
forlengelse nedstrøms 

11212 Skjøtes 500 BTG Sluk SVV Skjøtes både opp- og nedstrøms 
11375 Skjøtes 500 BTG Sluk SVV Skjøtes både opp- og nedstrøms 
11515 Skjøtes 600 BTG Sluk SVV og ÅF Skjøtes både opp- og nedstrøms 
11537 Skjøtes 800 BTG Plastring SVV og ÅF Ny BI og skjøte rør nedstrøms 

11926 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk - 

Sluk også i midten av åpen grøft før 
utløp 

12100 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Sluk - 

Sluk også i midten av åpen grøft før 
utløp 

12320 
Saneres og 
oppgraderes 600 BTG Plastring SVV    

 
I tillegg er det prosjektert andre tiltak ved eksisterende stikkrenner som beskrives under punkt 5 i 
denne rapporten. 
 

 Jordbruksdrenering  
Når det gjelder jordbruksdrenering er ikke denne kartlagt. Man må imidlertid påregne at på enkelte 
steder vil man komme i konflikt med drenering fra dyrket mark.  
 
Dette må vurderes på stedet under anleggsfasen, men det utarbeides prinsipp for hvordan drenering 
skal håndteres ved konflikt (henvises til punkt 6.2 i denne rapporten). 
 
Det er også registrert jordbruksvanning på enkelte steder som krysser dagens E16. Der en eventuell 
omlegging av vegen kommer i konflikt med vanningsanlegg, legges ny ledning om i varerør under E16 
og kobles til på hver side. Eventuelle vannuttak/hydranter som blir berørt vil bli erstattet.  
 

4. PROSJEKTERING. DIMENSJONERING OG BEREGNINGER 
 Dimensjoneringskriterier 

Drenering/overvann er dimensjonert iht. SVV håndbok N200. Drenering/overvann er dimensjonert 
for 200 års flom, med klimafaktor på 1,2 og en sikkerhetsfaktor på 1,1. Dette utgjør en 
sikkerhetsfaktor på ca. 1,4, 
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Kapasitet til nye stikkrenner er beregnet med en gjentettingsgrad på 1/3 av innløpets høyde iht. 
405.32 i N200. Minimumsdimensjon til nye stikkrenner skal være Ø600 mm, mens eksisterende 
stikkrenner som skjøtes skal beholde sin dimensjon selv om dette er mindre enn Ø600 mm. 
 
Det utarbeides en egen designmanual for prosjektet med prosjekteringsforutsetninger. 
 

 Bekker og vassdrag 
For kapasitetsberegninger av store bekker og vassdrag langs strekning Hande-Øylo brukes verktøy 
NEVINA. NEVINA bruker NVEs database for beregning av nedbørsfelt i et ønsket punkt til registrerte 
bekker/vassdrag. Med nedbørsfeltet og nedbørsdata fra database beregner NEVINA 
overvannsmengde i et ønsket punkt av bekk/vassdrag. 
 
Per i dag er det ikke registret direkte flomfare på strekningen ifølge NVE sin database. Da vegen i all 
hovedsak skal følge eksisterende linje, vil det ikke bli gjort noen tiltak høydemessig på de deler av 
E16 som utbedres ift. flomhøyder. 
 
I følgende figurer vises nedbørsfelter til vassdrag som er registrert i NEVINA innenfor gjeldende 
strekning: 
 

 
Figur 9 Bekk nr. 1 (pr. 3140) 
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Figur 10 Bekk nr. 2 (pr. 4750) 

 
Figur 11 Bekk nr. 3 (pr. 6780) 
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Figur 12 Bekk nr. 4 (pr. 8460)  

 
Figur 13 Vassdrag nr. 5 Ala elv (pr. 2910) 
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Figur 14 Vassdrag nr. 6 Storåne (pr. 5880) 

 
Figur 15 Vassdrag nr. 7 Vesleåni ved VA-kulvert Ryfoss 
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Det er gjort en vurdering på disse vassdrag, sideområder og konstruksjoner som leder overvann på 
tvers av vegen. Det er prosjektert tiltak iht. kvalitet og kapasitet med ny veigeometri. Følgende 
tabell viser overvannsmengder til disse vassdrag og planlagt tiltak for stikkrenner/konstruksjoner iht. 
kapasitet og tilstand: 
  

Bekk/Vassdrag 
Pr. 2019.07.03 

OV-mengde (m3/s) 
200-årsflom Kf 1,4 

Ø eks. stikkrenne / Ø ny 
stikkrenne (mm) 

Kommentarer 

2910 40,7 Stor bru Brua har bra kapasitet. Ny bru medfører at elveleiet vil 
beholde sin naturlige form. Ingen hindring ved flom 

3140 1,4 600/600 (5,7%)* Skjøtes 

5880 290,06 Stor bru Vannføring hentet fra flomberegninger 

6870 0,8 -/1000 (3%)** Ny stikkrenne i fylling til eks. bekk 

8460 1,1 500/500 (3,5%)* Litt underkapasitet i teori hvis Ø beholdes. 
Sett terreng på befaring. Det er ikke behov for oppgradering 
Skjøtes 

10385 25,74 Stor kulvert Vannføring hentet fra flomberegninger 

*Med i dagens fall 
**Minste fall for å oppnå ønsket kapasitet med angitt diameter 
 

Det er prosjektert andre tiltak ved disse bekkene/vassdrag som beskrives under punkt 5 i denne 
rapporten. 
 

 Nye stikkrenner 
Det etableres nye stikkrenner for å drenere overvann skapet av ny veigeometri. Man beregner 
dimensjoner til disse, særlig de som skal være ved nye fjellskjæringer, som anses som mest kritisk. 
Disse stikkrennene føres ut i eksisterende utløp. For detaljer til beregninger henvises til excel-ark 
«Kapasitetsberegninger stikkrenner». For dimensjonering skal «Den rasjonelle metoden» brukes.  
 

Profilnr.  Eksisterende Ny Diameter Ø Material Ny innløp Kommentarer 
3385 - Ny 600 BTG Plastring   

3462 - Ny 600 BTG Plastring 
Tilsvarende stikkrenne til 

avkjørsel nedstrøms 
4085 - Ny 600 BTG Plastring  
4216 - Ny 600 BTG Plastring   
4395 - Ny 600 BTG Plastring   
4556 - Ny 600 BTG Plastring   
5431 - Ny 600 BTG Sluk   
5750 - Ny 600 BTG Plastring Lavpunkt 

6407 - Ny 600 BTG Plastring 
Gammel veg har stikkrenne 

Ø400 oppstrøms 

6685 - Ny 600 BTG Plastring 
Lavpunkt her. Ø400 ved gammel 

veg oppstrøms 

6865 - Ny 1000 BTG BI 
Lavpunkt, eks. bekk. Åpen bekk 

i fylling bygges 
7335 - Ny 600 BTG Sluk Erstatter neste stikkrenne 
8410 - Ny 800 BTG BI BI ved innløp hvis det er plass 
10960 - Ny 800 BTG Plastring  

11668 - Ny 600 BTG Sluk 
Sluk også i midten av åpen grøft 

før utløp 

11850 - Ny 600 BTG Sluk 
Sluk også i midten av åpen grøft 

før utløp 
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Det prosjekteres andre tiltak ved disse nye stikkrenner. Tiltak beskrives under punkt 5 i denne 
rapporten. 
 

5. OVERVANNSHÅNDTERING KRYSSENDE BEKKER/VASSDRAG 
 Forebyggende tiltak i kryssende bekker/vassdrag oppstrøms og nedstrøms 

Alle kryssende vassdrag/bekker der fallforholdene blir endret, selv om de er lagt i mindre stikkrenner, 
skal sikres opp- og nedstrøms. Dette medfører nødvendig plastring og erosjonssikring og eventuelt 
etablering av energidreper, avhengig av overvannsmengde og rørdiameter.  
For prinsipp for tiltak ved vassdrag opp- og nedstrøms henvises til tegninger G-042, G-043, G-044 og 
G-045.    
 
Det kan også være aktuelt å renske opp/justere vannveg nedstrøms stikkrenne, noe som vil inkludere 
noen ekstra tilliggende eiendommer i anleggsvirksomhet. 
 
5.1.1 Stikkrenner 
Alle vassdrag som er omtalt som stikkrenner i rapporten, innenfor gjeldende strekning, som er vist 
under punkter 3.4 og 4.3, skal få gjort tiltak iht. prinsipptegninger (G-042, G-043, G-044 og G-045). 
Ytterlige tiltak for tilpasning av fallforhold og bedre sikring mot erosjon/skader til konstruksjoner er 
vist på tabeller til stikkrenner, i kolonne til kommentarer.   
 
5.1.2 Bekker og vassdrag 
Gjeldende vassdrag for spesielt vurdering i gjeldende strekning, vist i punktet 3.2 i denne rapporten, 
skal også få gjort tiltak som vist på prinsipptegninger.  
 
Vassdrag 5, 6 og 7 er spesielt store vannførende. Det er gjennomført flomberegninger for disse 
vassdrag. Beregninger har vært avgjørende for prosjektering av tiltak og utbedringer av E16 i disse 
punktene. Tiltak ved disse vassdrag vises her:  
 
5.1.2.1 Vassdrag nr. 5. Ala elv (pr. 2910) 

 
Figur 16 Utklipp av vassdrag 5, Ala elv, fra kart med flomfare 
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Det skal bygges en «ny Ala bru». Det henvises til utarbeidet forprosjekt «Ny Ala bru» og til 
flomberegninger til Ala vassdrag. Det etableres en hensynsone langs elven. Ala elv nedstrøms brua er 
brattere enn oppstrøms, derfor vurderes fare for flom bare oppstrøms. I dagens bru har tilstrekkelig 
kapasitet for å håndtere flom i elva. Landkarene til ny bru vil bli trukket lenger unna vannstrengen, og 
derfor ny bru vil medføre at elveleiet vil beholde sin naturlige form hele vegen. Ny bru skal heller ikke 
utgjøre et hinder ved flom. Det er ikke behov for sedimentasjonsbasseng så lenge elvebunn beholdes 
urørt. Det etableres et fareområde for flom oppstrøms, som vist i figur 16. 
 
5.1.2.2 Vassdrag nr. 6. Storåne ved Tviet bru (pr. 5880)  

 
Figur 17 Utklipp av vassdrag 6, Storåne ved Tveit bru, fra kart med flomfare 

Ny Tveit bru er planlagt ferdig bygd på forsommeren 2020, som blir bredere enn gammel Tveit bru. I 
forbindelse med utbedring av E16 er flomberegninger gjennomført. Da ny Tveit bru ble prosjektert, 
noen år tilbake, ble det også gjennomført flomberegninger, som stemmer god med de nye 
flomberegninger for utbedring av E16. Derfor er ny Tveit bru sett som om den ikke skal utgjør et 
hinder ved flom.  
 
Flomberegninger viser to plasser der flomhendelse vil kunne ha påvirkning på ny veg. Disse punktene 
er både vest og sør-øst for Tveit bru. Derfor er veglinjen i disse punktene justert høyere i fylling, slik 
at flomvannet ikke vil overstige topp veg.  
 
Flomberegninger viser at det må etableres en hensynsone langs vassdrag, med et fareområde for 
flom som vist i figur 17. Noen eksisterende konstruksjoner er innenfor fareområde for flom, noe som 
var sannsynligvis ikke vurdert tidligere.  
 
 



RAPPORT        
 

E16 Øylo-Hålimoen – Vassdrag og overvannshåndtering  Page 19 (26) 

 

 
5.1.2.3 Vassdrag nr. 7. Vesleåni i Ryfoss (pr. 10385) 

 
Figur 18 Utklipp av vassdrag 7, Vesleåni ved VA-kulvert Ryfoss, fra kart med flomfare 

Det er en eksisterende VA-kulvert som er etablert under E16. For utbedring av E16 ved VA-kulvert 
Ryfoss etableres vegen bredere enn per i dag. Dette medfører en utvidelse av vegfylling akkurat i 
denne strekningen. VA-kulvert ved Ryfoss skal forlenges i tråd med utvidelse av vegfylling.  
 
Det er utført flomberegninger for å sjekke kapasitet til kulverten. Denne anses som tilstrekkelig. Når 
vegfylling bygges bør denne tilpasses slik at eksisterende innløpsutforming ikke forandres i større 
grad. Kulverten skal forlenges og det må etableres også en god tett sikring over kulvertinnløp mot 
vegfylling.  
 
Forlengelse av kulverten skal ikke hindre eksisterende fiskevandring.  
 
Det etableres en ny hensynsone oppstrøms VA-kulverten, med en faresone som vist i figur 18. 
 
5.1.3 Vegfylling nær hovedvassdraget i flomsonen 
Der E16 legges om på fylling i elv blir det nødvendig å etablere ekstra tiltak for å hindre erosjon.  
 
Det er utført flomberegninger på et kritisk punkt ved pr. 4750, der vegen bygges i fylling i elv. Her 
etableres skråningshelning på fyllingen på 1:2 med erosjonsplastring av samfengt sprengstein 
d15=100 mm, d85=500 mm, tykkelse min. 600 mm.  
 
På andre punkter der vegfylling er bygget ved flomsoner skal samme type flomanalyse gjennomføres 
for å påse at fyllingen blir erosjonssikret hensiktsmessig. Blant annet gjelder dette ved pr. 8760 og pr. 
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10050-10120. Ytterlig detaljering med erosjonssikring (steinstørrelse og geometri) blir gjort i 
byggeplanleggingen. 
 
Henvises til flomberegninger og punkt 6.5 i denne rapporten som viser tiltak for generell 
erosjonssikring ved sidefylling i elv. 
 

 
Figur 19 Oversiktsbilde plassering av vegfylling i elv i pr. 4750 og Tveit bru 

 
 Behov for ytterligere utredninger og plangrep 

I forrige punkt er det nevnt og henvist de tiltakene som iverksettes ved vassdrag opp- og nedstrøms. I 
tillegg til disse må ytterligere tiltak vurderes innenfor planområde. 
 
Innenfor planområdene for reguleringsplan Øylo-Hålimoen vurderes behov for ytterligere 
utredninger, herunder vannlinjeberegninger. 
 
Det må i planbestemmelsene innarbeides fellesbestemmelser for sikring mot overvann, flom og 
skred. Dette skal utføres for de store vassdrag/bekker som er vist i punkt 3.2. 
 
Tabellen nedenfor viser hensynssoner og fareområder som må innarbeides i plankart: 
 

BEKK/VASSDRAG PROFILNR. FORELIGGENDE AKTSOMHETS 
OMRÅDE FLOM/SKRED? 

BEHOV FOR 
HENSYNSSONE? 

BEHOV FOR 
FAREOMRÅDE? 

1  3140 JA JA JA 
2 4750 JA JA JA 
3 6870 NEI JA JA 
4 8460 NEI NEI JA 
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5 2910 JA JA JA 
6 5880 JA JA JA 
7 10385 JA NEI JA 

 
5.2.1 Forslag til bestemmelser for fareområde flom 
Faresone H320: Byggetiltak jf PBL § 1-6, §20-1, §20-6 og §28-1 kan bare gjennomføres dersom 
tilstrekkelig sikkerhet jf sikkerhetskrav gitt i TEK 17 er dokumentert ivaretatt før byggetiltaket kan 
starte. 
 
5.2.2 Forslag til bestemmelser for hensynssone. Naturmiljø opp mot vannmiljø 
Sidevassdrag der flom er en utfordring, skal plastres med dagsprengt stein oppstrøms og nedstrøms 
E16 for å forebygge oppstuving, erosjon, suspensjon og skred. Eksisterende vannveger nedstrøms 
skal brukes. Bekkeløpet skal være åpent, men må også ivareta landbrukskrysning.  
 
Ved tilpasning av eksisterende bekker inn mot nye stikkrenner, skal bekken utformes med et naturlig 
fall inn og ut fra stikkerenne ut ifra dimensjoneringskriteriene i planen. Det må i detaljprosjektering 
vurderes behov for energidrepende tiltak i bekkeløpet.  
 
Det skal legges til rette for reetablering av kantsone med høyere vegetasjon i fylling mot vassdrag. 
Dette gjelder der avstanden overskrider sikkerhetsavstanden fra E16. Langs bekker gjennom 
jordbruksareal skal det reetableres kantsoner på minimum 2 m i terrenghøyde. 
 
5.2.3 Sedimentasjonsbasseng 
Det er vurdert behov for sedimentasjonsbasseng i et eget dokument. «Hande-Øylo - Notat - 
Vurdering av sedimentasjonsbasseng» beskriver at det er ikke behov for sedimentasjonsbasseng på 
noe vassdrag. 
 
5.2.4 Bekk 1 (pr. 3140) 

   
Figur 20 Utklipp av bekk nr. 1 fra kart med flomfare 
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Det etableres en hensynsone langs bekken. Eksisterende stikkrenne forlenges og det etableres 
plastring både opp- og nedstrøms for å hindre erosjon og minimere flomfare. Nedstrøms er utløp til 
stikkrenne i nærheten av elv, derfor ingen flomfare nedstrøms. Det etableres et begrenset 
fareområde for flom oppstrøms.  
 
5.2.5 Bekk 2 (pr. 4750) 

 
Figur 21 Utklipp av bekk nr. 2 fra kart med flomfare 

Det etableres en hensynsone langs bekken. Vassdrag går per i dag i et stort stålrør i bra tilstand med 
en stor konstruksjon ved innløp. Eksisterende kulvert for aktuelt vassdrag er ikke tilrettelagt for 
fiskevandring. Siden vegen her skal legges om og gammel trase rives må eksisterende stikkrenne og 
innløp fjernes. Det må etableres et romslig og plastret innløp med et nytt bekkeinntak. For at fisk lett 
skal kunne passere ved ulik vannstand i bekken må kulverten legges dyp og med minimalt med fall 
for ikke å opprette et vandringshinder. Derfor må kulverten ha en større dimensjon enn det som er 
dimensjonert i flomberegninger (Ø2000 mm).  Opp- og nedstrøms sikres mot erosjon med plastring. 
Det er behov for fareområde til flom oppstrøms, som vist i figur 21. 
 
5.2.6 Bekk 3 (pr. 6870) 

  
Figur 22 Utklipp av bekk nr. 3 fra kart med flomfare 
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Det er ikke behov for ekstra hensynsone. I dette punktet er E16 omlagt. På eksisterende veg er 
bekken lagt i Ø400 rør. Ut ifra beregninger fra NEVINA og etter studie av terreng er det vurdert å 
etablere en hensynsone oppstrøms ny stikkrenne (Ø100mm BET). I dette punktet treffer veien et 
lavpunkt. Areal rett oppstrøms ny stikkrenne er veldig flat og blir derfor utsatt for vannsamling. Det 
blir derfor behov for etablering av et romslig og plastret innløp med et nytt bekkeinntak. Opp- og 
nedstrøms sikres mot erosjon med plastring. Det er behov for fareområde til flom oppstrøms, som 
vist i figur 22. 
 
5.2.7 Bekk 4 (pr. 8460) 

  
Figur 23 Utklipp av bekk nr. 4 fra kart med flomfare 

Det er ikke behov for ekstra hensynsone. Bekken går oppstrøms i bratt terreng (ingen flomfare her), 
og her etableres plastring og erosjonssikring. Nedstrøms finnes det et flatt og lavt landbruksområde. 
Dette området (dyrke mark) er utsatt for flom.  
 
Eksisterende stikkrenne for bekken forlenges og plastres opp- og nedstrøms for å hindre erosjon. Det 
etableres et fareområde for flom nedstrøms, som vist i figur 23. 
 
5.2.8 Vassdrag 5, Ala elv (pr. 2910) 
Henvises til punkt 5.1.2.1. 
 
5.2.9 Vassdrag 6, Storåne (pr. 5880) 
Henvises til punkt 5.1.2.2. 
 
5.2.10 Vassdrag 7, Vesleåni i Ryfoss (pr. 10385) 
Henvises til punkt 5.1.2.3. 
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6. OVERVANNSHÅNDTERING LANGS VEGEN 
 Åpen drenering 

Det legges opp til at det skal bli tilstrekkelig overvannshåndtering. Det legges til grunn at, i størst 
mulig grad, det ikke skal lages nye vannveger, men opprettholde de eksisterende bekkene og 
stikkrennene som er i dag.   
 
Prosjektet søker å holde vannveger mest mulig åpne og legger i minst mulig grad opp til å lukke 
vannveger i rør. Det vil bli tatt hensyn til om kryssende vassdrag er fiskeførende ift. etablering av 
terskler. 
 
Det legges også vekt på at nye stikkrenner får et sikkert og riktig dimensjonert inntak. Eventuelle 
flomveger vurderes hvis nødvendig. 
 

 Landbruksdrenering 
Eksisterende drensledning fjernes t.o.m. 2,0 meter fra grøftekant. Området mellom grøftekant og 
ters tettes med leire/stedige masser for å unngå vegvann inn i landbruksdrenering. 
 
Landbruksdrenering samles i kum i størst mulig grad og renner i Statens Vegvesens OV-
system/vassdrag. Minste fall på drensledning skal være 0,5%. Nye drensledninger skal ligge mellom 1 
og 1,3 meter dyp. 
 

  
Figur 24 Utklipp fra tegning G-041 Landbruksdrenerning 

 Lukket/kombinert drenering 
Lukket drenering består av en kombinert grøft med drensledning Ø200 og fordrøyningsvolum for 
overvann til infiltrasjon, som vist på tegning G-046 Prinsipptegning lukket/kombinert drenering.  
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Figur 25 utklipp fra tegning G-046 

Alternativ lukket drenering består av kombinerte pukk-infiltrasjonsgrøfter. Til infiltrasjon og 
fordrøyning av overvann brukes pukk 20-120. På toppen av grøft brukes drenerende masser slik at 
overvann renner til fordrøyningsvolum. 
 
Som innløp til stikkrenner for dette alternative lukket dreneringen skal SF brukes. I de siste 10 meter 
av pukkgrøft mot SF skal legges DR200 som leder overvann til SF. Henvises til tegning G-047 for bedre 
oversikt. 
 
Minste fall til pukkgrøft og drensledning skal være 0,5%. 

 
Figur 26 Utklipp av tegning G-047 Prinsipptegning for alternativ lukke drenering med pukk-infiltrasjonsgrøft 

 Utførelse av plastring til stikkrenner 
For en riktig håndtering av overvann langs veien skal plastring ved innløp til stikkrenner tettes under 
grunn. På denne måten ledes vannet inn i røret og ikke ned i grunn. Forankring ved utløp utføres 
etter behov. 

 
Figur 27 Utklipp fra tegning G-044 Prinsipp plastring stikkrenner 1 
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 Plastring/erosjonssikring av vegfylling i flomsonen mot hovedvassdraget 
 
For å hindre erosjon av vegfylling ved vassdrag etableres tiltak som vist under punkt 5.1.3 og som 
vises på tegning GH900. Tegning GH900 gjelder for vegfylling ved pr. 4750. På andre punkter der 
vegfylling er bygget ved flomsoner blir ytterlig detaljering med erosjonssikring (steinstørrelse og 
geometri) gjort i byggeplanleggingen.  
 

 
Figur 28 Utklipp fra tegning GH900. Prinsipp for plastring og erosjonssikring for vegfylling ved vassdrag i pr. 4770-4825 

 
 
7. Vedlegg 

• Tegning G-041 Prinsipptegning landbruksdrenering  
• Tegning G-042 Prinsipptegning for inntak i kum med rist  
• Tegning G-043 Prinsipptegning plastring stikkrenner 2 
• Tegning G-044 Prinsipptegning plastring stikkrenner 1 
• Tegning G-045 Prinsipptegning for skjøting av stikkrenner  
• Tegning G-046 Prinsipptegning lukket/kombinert drenering  
• Tegning G-047 Prinsipptegning alternativ lukket drenering med pukk-infiltrasjonsgrøft  
• Tegning GH900 Plastring av sidefylling i elv  
• Lavvannskart 
• Notat «Vurdering av sedimenetsjonsbasseng» 
• Forprosjekt «Ny Ala bru» 
• Flomberegning Ala vassdrag, VA-rap. 01. AFRY, datert 21.02.2020 
• Flomberegning kulvert ved Tumleøygarden, VA-rap. 02. AFRY, datert 30.04.2020 
• Flomberegning VA-kulvert Ryfoss, VA-rap. 03. AFRY, datert 30.04.2020 
• Flomberegning Begna, VA-rap. 04. AFRY, datert 30.04.2020 
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