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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike
fagtema.
Dette notatet beskriver muligheter og tiltak for å skifte retning på spillvannet til å gå nordover
fra Nygårdskrysset. Notatet er skrevet av Sean Sweeney.

Sandvika, 03/09/2015

Eivind Aase
Rapportansvarlig
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INNLEDNING

Forprosjektet omhandler endring av retning for spillvann fra Nygård og gjennomføres på
oppdrag fra Statens vegvesen etter avtale med Ås kommune gjort i møte 06.05.2014.
I dag går spillvannet fra Nygård sørover til Søndre Follo Renseanlegg. Dette krever to
spillvannpumpestasjoner ved Nygård. For å unngå pumping er det et ønske fra Ås kommune
å kunne sende spillvannet nordover til Nordre Follo Renseanlegg. I tillegg må minst én
pumpestasjon flyttes i forbindelse med utbygging av ny E18 gjennom området dersom
dagens trasé opprettholdes.
Hensikten med forprosjektet er å undersøke om det er mulig å legge spillvann nordover uten
pumping med hensyn på fall, og hvordan dette kan gjøres.
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GRUNNLAG

Ås kommune har bekreftet at det er kapasitet på Nordre Follo Renseanlegg til å ta imot den
økte spillvannsmengden ved en eventuell snuing av spillvannet ved Nygård.
I tillegg til digitalt kartgrunnlag over ledningsnettet fra kommunen, har det blitt gjennomført
innmålinger av kummer langs E18 gjennom Nygårdsområdet.
Rett nord fra Nygårdskrysset ligger det en ledning som tidligere ble brukt som felles ledning
for overvann og spillvann. Denne brukes i dag som overvannsledning og går helt til
Vinterbro. I utgangspunktet var det ønskelig å rehabilitere og gjenbruke hele eller deler av
denne og det ble derfor gjennomført kamerakjøring. Konklusjonen fra kamerakjøringen var at
tilstanden på ledning og kummer var så dårlig at det ikke er mulig med rehabilitering, hverken
re-lining/strømpekjøring eller utblokking.
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DAGENS SITUASJON

I dag pumpes spillvannet fra Nygård sørover ved hjelp av to pumpestasjoner. Spillvann fra
bebyggelse nord for Leonardo da Vinci bru i tillegg til noe bebyggelse vest for E18 ved
Askehaugveien, går med selvfall til den nordligste pumpestasjonen rett før Nygårdskrysset
(PS1). Derfra pumpes det til et høypunkt rett nord for Leonardo da Vinci bru og går deretter
med selvfall til pumpestasjonen sør i Nygårdsområdet (PS2). Bebyggelse sør for Leonardo
da Vinci bru, inkludert noe bebyggelse vest for E18 ved Kongeveien, er knyttet til
spillvannsanlegg som går med selvfall til PS2. Spillvannet pumpes deretter sørover og ender
tilslutt ved Søndre Follo Renseanlegg.
Se figur 1 på neste side.
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OMLEGGING SPILLVANN

I dette notatet er det fokusert på spillvannsledningene i Nygårdsområdet som må legges om i
forbindelse med snuing av spillvann nordover. Det er også kort beskrevet hvordan
spillvannet fra Nygård kan føres til Vinterbrokrysset og knyttes til eksisterende infrastruktur
der.
I tillegg til omlegging av deler av spillvannsnettet ved Nygård grunnet endring av retning på
spillvannet, må også andre spillvannsledninger legges om grunnet konflikt med ny E18.
Disse krysningene er vist på plan- og profiltegningene som er vedlagt.
Statens vegvesen ønsker at alle kommunale VA-ledninger ved bygging av ny veg skal ligge
utenfor sikkerhetssonen, 10 m fra hvitstripen eller utenfor autovern. I tillegg skal alle
krysninger ligge vinkelrett på veg og ledninger skal legges i varerør. Dobbeltkrysning ved
sårbare/viktige krysninger vurderes av kommunen.

4.1 Ny spillvannsledning nordover
4.1.1

Nygårdsområdet

Oversiktstegning for ny spillvannstrasé finnes på neste side, figur 2. Mer detaljerte plan- og
profiltegninger er vedlagt.
Det er stor nok høydeforskjell mellom PS2 og PS1 til å legge en spillvannsledning som
oppnår kravet til minimumsfall på 0,8 %. Kommunen ønsker også at det kan knyttes spillvann
fra Sneissletta mot Nordre Follo Renseanlegg.
I en tidligere fase ble hovedtraséen for spillvann forslått på østsiden av E18, på siden med
bebyggelse. Dette forslaget var basert på en høy linje for E18. Siden har E18 blitt endret til
en lav linje i forbindelse med kryssing under Leonardo da Vinci bru. Kryssende
spillvannsledninger vil med dette blir ca. 1,5 m dypere enn med den høye linjen. Dette
medfører at hovedtraséen langs Nygård og bebyggelsen blir for dyp langs bebyggelsen. E18
på lav linje har behov for en bredere trase, noe som gir mindre areal til VA anlegget. Det ble
derfor undersøkt muligheten for å legge SP ledning på vestsiden av E18.
Traséen fra PS2 legges fortsatt på østsiden for å ta imot avløp fra eksisterende system.
Traseen må legges under rampen til Leonardo da Vinci bru mellom søylene. Disse er
fundamentert på pæler. Traseéen legges videre til profil 4930 og her krysser den til vestsiden
(før konflikt med bygningene).
Spillvannsledning fra Sneissletta legges hele veien på vestsiden også kobles sammen med
hovedtraséen i profil 4930.
Den samlede hovedtraséen legges langs E18 til profil 4590 hvor den krysser tilbake ved
Nygårdsveien 67.
Etter kryssingen av E18 i profil 4590 blir det lagt ny SP ledning til Nygårdsveien til kum 3797.
Deretter går spillvannet i eksisterende SP315 ledning mot PS1 i Nygårdskrysset.
Stikkledninger fra bebyggelse må justeres da ny spillvannsledning nordover vil ligge noe
dypere enn dagens anlegg.
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Nygårdskrysset

Fra PS1 legges det ny SP 315 rør nordover. Ledningen legges under selve
brukonstruksjonen og under både avkjørselsrampen og påkjørselsrampen. Siden ledningen
er en strategisk forbindelse uten alternative kryssinger må den legges dobbelt, i tillegg til å
legges i varerør.
4.1.3

Nygård - Vinterbro

Langs Vassflobekken fra Nygård til Vinterbro finnes det tre VA ledninger, VL500 (i drift),
OV400 (ikke i drift) og VL200 (ikke i drift). På denne strekning ble det undersøkt muligheten
for å gjenbruke andre ledninger som et alternativ til graving / legging av ny SP315 ledning.
OV400 ledningen er en tidligere avløpsfellesledning som gikk nordover mot Vinterbrokrysset
og Nordre Follo Renseanlegg. Røret er ikke i drift. Ved nærmere undersøkelser og
kamerakjøring av ledningen ble det funnet at rehabilitering og gjenbruk av den nordlige delen
av røret er ikke mulig. Sørlig del av traseen ble ikke kamerakjørt p.g.a. vanskelig tilgang til
røret.
Det ble også forslått av kommunen at det eksisterende VL200-røret som går langs bekken
kunne vurderes som ny trase for SP315 rør. Denne mulighet ble ikke detaljert utredet. To
alternativer var mulig, enten graving i eksisterende trase eller utblokking (cracking) av
eksisterende ledning. Alternativet med utblokking er kurant, men det er ingen garanti for at
VL200 er lagt med tilstrekkelig fall for en selvfallsledning. Eksisterende trasé og fallforhold
definerer resulterende anlegg. Masser rundt et rør som blir utblokket blir presset ut og opp.
Dette kan også berøre nærliggende anlegg, for eksempel VL500 røret.
I tegningsplan til regulering ble det bestemt å prosjektere SP315 røret med graving i delvis
ny trase. VL500 må også legges om i korte strekninger p.g.a. E18 utvidelse. Siden det ble
endring av VL500 i flere punkter med materiale overganger fra PE til STJ ønsker kommunen
å legge VL på nytt hele veien, i PE, som også gir mer fleksibilitet i planlegging av SP-røret.
Kommunen trenger atkomst til sitt VA-anlegg i traséen langs bekken. Det reguleres trasé for
dette og om mulig blir adkomstvegen lagt oppå ledningstraséen for å redusere berøringen av
terrenget.
Ny spillvannsledning vil ligge utenfor sikkerhetssonen til veg og utenfor vegfylling.
Ledningen kobles til det eksisterende SP-anlegget i Vinterbrokrysset.
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Figur 2 Selvfall nordover
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4.2 Kapasitet/avløpsmengder
Ved PS2 møtes det to DN200 ledninger og en DN160 fra lokal bebyggelse. Det planlegges
også å føre spillvann fra Sneissletta mot nord, derfor må det planlegges kapasitet for dette.
I tillegg er det en DN160 spillvannsledning fra vest som møter anlegget ved E18 i profil 4600.
Hovedledning for spillvann i Nygård er en DN315.
Kommunen har undersøkt kapasitetsbehov på dagens system og for fremtidig utvikling og
har bestemt at hovedledning for spillvann skal være DN315 fram til Vinterbro.
Ved Vinterbro er det tilkoblet spillvann fra vest og sør på en hovedledning, DN315. Dette er i
tillegg til DN315 fra Nygård. Hovedledning videre nordover mot renseanlegget blir DN500,
som eksisterende.
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