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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 oppsummerer flomutredningsarbeidet som er gjort i prosjektet og hvilke
vassdragstekniske vurderinger som ellers er gjort. Notatet er skrevet av Petter Snilsberg og
Jon Bergersen Zeigler.

Sandvika, 22/01/2016

Jon Zeigler og Petter Snilsberg
Rapportansvarlige
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1 FLOM - OPPSUMMERING
Flomberegninger er dokumentert i egne notater for hvert vassdrag. I dette kapittelet
oppsummeres arbeidet som er gjort med flomberegninger i de berørte vassdragene.
200-års flommengde er beregnet for hver vassdragskrysning av E6 i planområdet. Til å
beregne flommengder benyttes det til vannføringsdata ved målestasjoner ved Sæternbekken
og Sagstubekken. For å ta høyde for framtidige klimaendringer er det inkludert et
klimapåslag på 50% i 200-årsflommen. Beregningsmetoden med et referansevassdrag
vurderes som best for de undersøkte vassdragskrysninger og bør benyttes som
dimensjonerende vannføring. Resultatene kontrolleres med beregningsmetodikken som er
beskrevet i SVV håndbok N200 - den rasjonelle metoden.
•

Vassflobekken
har en flaskehals i form av en 1400-kulvert under dagens E6 i Vinterbrokrysset.
Konsekvens for E18 ved 200-årsflom: Vann samles opp ved kulvertinnløpet og kan
ved langvarig flom renne inn på Franzefoss og i verste fall videre ut på eksisterende
vei (E6) i Vinterbrokrysset. Kapasitet ved veikrysning må økes. Enten erstattes
eksisterende kulvert eller det bygges en ny kulvert parallelt til den eksisterende.

•

Bølstadbekken
Konsekvens for E18 ved 200-årsflom: Vannstand i krysningspunktet på kote 87,78.
Ved 1000-årsflom blir nivået ca. 87,91 moh. Laveste underkant brokonstruksjon ligger
på 89,79. Dimensjonerende vannstand har grei klaring til veien.

•

Grytlandsbekken
Konsekvens for E18 ved 200-årsflom: Vannstand i krysningspunkt ca. kote 97,5.
Ingen konsekvenser for veien.

•

Bergerbekken
Konsekvens for E18 ved 200-årsflom: Det vil det kreves 1 ny krysning, samt
omlegging av vannløpet på to steder.

•

Kråkstadelva
Konsekvens for E18 ved 200-årsflom: Ingen, da veibroa som går over er såpass høy
og lang.

•

Bekk ut av Glennetjern
Ble ikke vurdert i detalj grunnet tidligere uenigheter om eiendomsrett. Antas ikke å ha
flommessig betydning da dette er et veldig lite vassdrag med lite fall.

NB. Alle beregnede vannstander er uten sikkerhetsmargin (typisk 0,5 m) med mindre
annet er angitt.

1.1 Vassflobekken – notat AV 532554 214
Vassflobekken har et nedslagsfelt på 6,5 km2 ved Tusenfryd. Bekken er moderat påvirket av
menneskelig aktivitet men har fremdeles en del naturverdier i behold. Potensialet for
bevaring og eventuelt også gjenvinning av tapte naturverdier er godt.
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200-årsflom for bekken er beregnet til 10,3 m3/s. Med 50 % klimafaktor blir verdien 15,5
m3/s. Bekkens flaskehals i dag er kulverten under dagens E6 ved Vinterbrokrysset (ca.
vegprofil 2200). Denne har dimensjon 1400 mm, lite fall (~7,3 ‰), og får i tillegg en 800 mm
sidegren inn fra vest. Kontrollberegning med den rasjonelle metode (+ 50 %) gir 16,7 m3/s,
som mest sannsynlig er en for høy verdi.
Beregningene av dagens situasjon viser at eksisterende kulvert ikke vil kunne ta unna en
200-årsflom uten at det begynner å renne over E6. Nedstrøms kulverten vil vannstanden
ligge fra ca. kote 45 ned til kote 42 ved Gjersjøen. Rett oppstrøms kulverten vil vannstanden
være omkring 49,5 moh. (tilsvarende laveste punkt på terrenget/veien på fyllinga rett over
kulvertinntaket). Oppstrøms stiger vannflata med relativt konstant dybde opp til kote 67,5 helt
i starten av bekken.
Det kan være flere løsninger for å bedre kapasiteten under E6, som kan vurderes nærmere i
eventuell teknisk plan:
•
•
•
•
•

Større kulvert under E6. Det bør påregnes indre diameter på minimum 2400 mm på
eventuell ny kulvert
Legging av tilleggskulvert. Dimensjon minimum 1800 mm innvendig (helst 2000)
Bedre utforming av kulvertinnløp
Omfattende fordrøyningstiltak oppstrøms (trolig lite aktuelt)
En kombinasjon av overnevnte løsninger

Figur 1. Beregnet stasjonær vannlinje for eksisterende situasjon i Vassflobekkens krysning under E6

1.2 Bølstadbekken – notat AV 532554 215
Bølstadbekkens nedslagsfelt er på 15,4 km2. Veien krysser over bekken mellom vegprofil
8500 og 8900. Krysningspunkt er i ca. profil 8700. Her skal vegen gå i bro over bekken.
200-årsflom for Bølstadbekken er beregnet til 9,05 m3/s. Med 50 % klimatillegg får vi 13,6
m3/s. Kulverter nedstrøms krysningspunktet er ikke modellert i detalj i denne omgang. Det er
også lagt inn 1000-årsflomverdi på 15,9 m3/s (10,61 m3/s uten klimafaktor).
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For krysningspunktet blir resultatvannstanden ca. 87.78 moh. ved 200-årsflom og 87.91 ved
1000-årsflom (begge verdiene er inklusive klimafaktor.) Kontrollberegning med den rasjonelle
metode (Q200 + 50 %) gir 20,9 m3/s. Denne verdien tilsvarer en vannlinje i krysningspunktet
på ca. kote 88.13. Laveste underkant for brokonstruksjon er 89.79. I vegprofil 8750 har ny
E18 et lavbrekk hvor senter veg ligger på kote 91,43.
Et alternativt øvre estimat for 1000-årsflom inkl. 50 % klimafaktor gir 30,2 m3/s. Dette gir en
vannstand rett oppstrøms krysningspunktet på 88.43, altså fortsatt under kritisk nivå. Alle
beregnede verdier er uten sikkerhetsmargin lagt på. Denne ville typisk settes til 0,5 m. I
tillegg ble det gjort en «ekstremberegning» med en vannføring på 50 m3/s for å se på
følsomheten i modellen. Dette resulterte i en vannstand på 88.91 rett oppstrøms
krysningspunktet.

Figur 2. Vannlinje for Bølstadbekken

Beregninger viser at broen Bølstadbekken bru ikke er flomutsatt. Brua er sikker i forhold til
1000-års flom.
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Figur 3. Bølstadbekkens krysning med ny E18. Tverrprofiler fra vannlinjeberegning med grønn farge
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1.3 Grytlandsbekken – notat AV 532554 216
(Også kjent som Skuterudbekken). Bekken har nedslagsfelt på 4,2 km2 (ved Østensjøvann)
og krysser ny E18 i vegprofil 10600.
I dette punktet skal den nye veien gå i bro over bekken. Klaringen ned til terrenget under blir
på omtrent 7 meter.
Bekken er modellert på grunnlag av oppmålte profiler fra Scan Survey, samt
vannføringsserie fra Bioforsk for Skuterud målestasjon. Gjennomsnittlig verdi for 200-årsflom
blir 6,1 m3/s. Med 50 % klimafaktor blir verdien 9,15 m3/s. Med 50 % klimafaktor vil
dimensjonerende vannstand ligge mellom 96,97 nedstrøms og 98,16 på oppstrøms side av
ny vei. Topp vei ligger på ca. kote 106,5.
Vei og konstruksjon er prosjektert i henhold til flomberegningen.
Kontrollberegning med den rasjonelle metode (Q200 + 50 %) gir 10,3 m3/s, som samsvarer
bra med den første beregningen.

Figur 4. Grytelandsbekkens krysning med ny E18
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1.4 Bergerbekken – notat AV 532554 218
Bergerbekken vil berøre ny E18 mellom vegprofil 16000 og 17500. Nedslagsfeltet for bekken
er 4,6 km2 ved krysningen med ny E18 (profil 16750). 200-årsflommen for feltet er beregnet
til 7,27 m3/s. Med 50 % klimafaktor blir dette 10,9 m3/s. Kontrollberegning med den rasjonelle
metode (Q200 + 50 %) gir 12,9 m3/s, som samsvarer greit med den første beregningen.
I følge beregningene vil det kreves 1 ny krysning, samt omlegging av vannløpet på to steder.
•

Ca. vegprofil 17150 – 17300: Foreslått bekkeomlegging. 200-års vannlinje mellom
88,35 og 88,75 moh. (Maks 88.40 og 88.80 med 50 % klimapåslag)

•

Ca. vegprofil 16650 – 16800: Trenger kulvert eller bru for krysning av ny E18.
Sirkulær kulvert må ha minimum dim. 2400 mm, med en liten terskel ved utløpet for å
sikre fiskens gang. 200-års vannlinje ca. kote 91 ved innløp og 90,4 ved utløpet.
(Maks 91.05 og 90.9 med 50 % klimapåslag)

•

Ca. vegprofil 16650: Vannlinje ca. på kote 91,05 (maks 91,10 med 50 % klimapåslag)

•

Ca. vegprofil 16200 – 16650: Bekken legges om med 2,5 – 3 m bunnbredde.
Vannlinje på kt. 91,7 i nedre ende og 92,7 i øvre ende. (Maks 91.75 og 92.75 med 50
% klimapåslag)

•

Ca. vegprofil 16200: Sidegren av bekken legges f.eks. i kulvert, dimensjon anslagsvis
1600 mm

Selve vannlinjeberegningene er opprinnelig utført med klimafaktor 40 %. Det er gjort en
overslagsmessig ny beregning med 50% tillegg etter at ny håndbok kom i juni 2014.
Forskjellen utgjør maks 5 cm i vannstand.
Ved omlegging av bekken må bekkeløpet sikres mot erosjon.
Vei og konstruksjon er prosjektert i henhold til flomberegningen.
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Figur 5. Bergerbekkens krysning med ny E18
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1.5 Kråkstadelva – notat AV 532554 219
Ny E18 går i høy bru over Kråkstadelva. Denne elva påvirker dermed ikke ny E18. Det har
derfor ikke vært grunn til å foreta beregninger på denne.

1.6 Glennetjernet utløpsbekk
Ny E18 er planlagt oppstrøms Glennetjernet og Glennetjernets utløpsbekk, slik at veien ikke
blir berørt av vannet eller bekken. Det er foretatt en overslagsmessig vannlinjeberegning på
bakgrunn av FKB-kartdata. Beregningene indikerer at veien ikke vil bidra til vesentlige
endringer i vannmengder i Glennetjern eller utløpsbekken.

1.7 Tilførsel av vann fra ny E18
I vegens driftsperiode skal mest mulig av vannet fra vegarealer (overvann) samles opp og
ledes til utslippspunkt med rensetiltak. Rensetiltakene består i hovedsak av rensebassenger
som også fungerer som fordrøyningsbassenger og forhindrer at vann fra ny E8 bidrar til å
forsterke naturlige flomtopper i vassdragene.
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2 EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT
I vegens driftsperiode skal mest mulig av vannet fra vegarealer (overvann) samles opp og
ledes til utslippspunkt med rensetiltak, i hovedsak våte rensedammer med betongstøpt
sedimentasjonsbasseng (ca. 20% av arealet) og etterfølgende sedimentasjonsdam.
Dette krever langsgående overvannssystem, med regelmessige sandfang, samt
utslippspunkt der det er hensiktsmessig å anlegge rensesystem.
Rensesystemene bør etableres så tidlig som mulig i anleggsperioden slik at de i størst mulig
grad også kan fungere som sedimentasjonsfeller for avrenning fra anleggsområdene.
Midlertidige renseløsninger bør også etableres i anleggsfasen der avrenningen ikke fanges
opp av planlagte permanente renseløsninger. Dimensjoneringen av midlertidige
renseløsninger kan avvike fra renseløsninger anlagt for driftsperioden.
Virkningene av erosjon og sediment transport fra ny E18 antas derfor å være ubetydelig for
eksisterende anlegg. Se også eget notat vedrørende vannmiljø og renseløsninger (AV
532554 221).
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3 HYDROMORFOLOGISKE ENDRINGER
Det er valgt løsninger med bruer over vassdragene Bølstadbekken, Grytlandsbekken og
Kråkstadelva. Dette innebærer at det ikke vil skje vesentlige endringer i vannets
strømningsmønster og temperatur, eller bunnens og breddens form og beskaffenhet i disse
vassdragene.
Bergerbekken må legges om i partier, men ny E18 vil krysse bekken på bru. Se også punkt
1.4, flomberegning for Bergerbekken.
Vassflobekken har en flaskehals i form av en 1400-kulvert under dagens E6 i
Vinterbrokrysset. Kapasitet ved veikrysning må økes. Nord for Vinterbrokrysset skal det
etableres en rensedam parallelt bekken og det er mulig at bekken lokalt må legges noe om.
Total kapasitet vil bli opprettholdt.
Bølstadbekken, Grytlandsbekken og Kråkstadelva blir ikke utsatt for direkte inngrep som
følge av ny E18. Bergerbekken beholdes som åpen bekk og utforming av nytt bekkeløp skal
være mest mulig likt dagens. Det antas derfor at ny E18 ikke vil ha vesentlige virkninger på
biologisk mangfold, fiske eller friluftsliv i de kryssende vassdragene.
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