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1 INNLEDNING 

Denne Fagrapporten er et vedlegg til Hovedplandokumentet i prosjektet "Tilsving Elverum". 

Prosjektet "Tilsving Elverum" inneholder også utarbeidelse av en Offentlig plan – 

Reguleringsplan med underliggende dokumenter, og underlag samt vurdering av et nytt 

krysningsspor ved Vestmo tømmerterminal. Prosjektet omfatter også en vurdering av en 

totalentreprise for Detaljplanfasen med produksjon for krysningssporet alene. 

Fagrapporten omhandler de alternativene som er resultatet av idédugnaden til prosjektet 

samt de foreslåtte løsningene for nytt krysningsspor ved Vestmo tømmerterminal. 

1.1 Hensikt 

Fagrapporten beskriver mer inngående fagområdets arbeid i prosjektet og de vurderinger 
som er gjort og resultat som er funnet. Den vil også belyse de behov og de konsekvenser de 
forskjellige alternativene utløser.  

Fagrapporten vil søke å synliggjøre fordeler og ulemper knyttet til flere delelementer. 

Fagrapporten er et frittstående vedlegg til Hovedplandokumentet og er ment slik at 

Hovedplandokumentet ikke gjentar alle detaljer og vurderinger, men heller sammenfatter 

konklusjoner fra Fagrapporten. 

1.2 Beskrivelse av prosjektet 

Tilsving Elverum er en del av "Godspakke Innlandet", som er et resultat av et lengre 

samarbeid med vareprodusenter og Skogbruksnæringen. Godspakke Innlandet peker på 

flere tiltak som kan redusere framføringstiden for godstog på norske jernbanestrekninger og 

gjøre både produsenter og transportører mer konkurransedyktige og miljøvennlige. Det er et 

sterkt politisk engasjement for å klare målsetningen om å overføre gods fra veg til bane. 

Tilsving Elverum er en banekobling mellom Rørosbanen og Solørbanen som muliggjør at 

gods og tømmertog kan kjøre forbi Elverum stasjon. I dag må alle tog inn på Elverum stasjon 

for å bytte kjøreretning (lokomotiv omløp), som er en tidkrevende operasjon og belegger en 

stor del av sporkapasiteten til Elverum stasjon. 

Dimensjonerende hastighet på tilsvingen skal minimum være 60 km/t og den skal være 

bygget slik at samtidige togbevegelser kan utføres (Samtidig innkjør). Tilsvingen skal også 

være så lang at en kan posisjonere 740 meter lange godstog på tilsvingen i påvente av 

møtende trafikk. 

Det er svært sannsynlig at det ved endt utbygging av "Godspakke Innlandet" får en god 

økning i trafikken på strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger, både av gods og 

tømmertog. Tilsvingen skal derfor bygges for et fremtidig trafikkbilde som setter krav om høy 

oppetid og god tilgjengelighet samt redusert vedlikehold. 

I løpet av idéfasen ble det belyst et behov for mer krysningskapasitet mellom Løten og 

Braskereidfoss, det ble da tatt med en del alternativer hvor et krysningsspor kunne plasseres 

på tilsvingen. I løpet av silingsfasen ble krysningssporet flyttet til området ved Vestmo 

tømmerterminal, og er blitt en utvidelse av prosjektet. Krysningssporet behandles i eget 

kapittel i dette dokumentet. 

1.2.1 Dagens situasjon – beskrivelse av referansealternativet 

Elverum stasjon binder i dag sammen Rørosbanen og Solørbanen. Frem til 2016 var 

strekningen fra innkjør C (km 153,7605), sør for Vestmo tømmerterminal, en del av 

Solørbanen.  
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Rørosbanen 

Rørosbanen, sørlig del, ble bygget som "Hamar – Grundsetbanen" og ble åpnet 23.06.1862, 

med flere stasjoner og noen sidespor. I dag er sidesporene nedlagt og eneste stasjoner som 

er operative er Ilseng og Løten. Da banestrekningen Elverum - Røros ble ferdigstilt på 1900-

tallet ble Hamar-Grundsetbanen en del av Rørosbanen og omtales "Rørosbanen Sør". 

Rørosbanen har i dag blandet trafikk, det vil si både person- og godstrafikk, hvor 

hovedtyngden av godset er tømmer og flis samt ferdigvarer fra skogbruksnæringene. 

Persontrafikken har over lengre tid vist en kontinuerlig økning og i dag kjøres det tilnærmet 

2-timersfrekvens mellom Hamar og Røros og mellom Røros og Trondheim kjøres det 

morgen-, ettermiddag-, og kveldstog. De senere årene har også tømmertrafikken hatt en jevn 

og økende utvikling på banen. 

Banen består i dag av eldre skinner (49-E1) og betongsviller. Signal- og sikringsanlegget er 

benevnt i Nasjonal signalplan som "Eldre". Det ble innført fjernstyring av typen "Forenklet 

CTC anlegg" i 1994, men ikke utbygget ATC-anlegg før 2001-2003. Det er utført en del 

fornyingsarbeider med sporet – skinner og sviller er skiftet på delstrekninger de siste årene, 

dette arbeidet fortsetter. 

Ved Elverum deler banen et militært område i to, hvor skytefeltet er på sørsiden av banen. 

Adkomst til skytefeltet skjer over en planovergang km 157.529 før Elverum stasjon  

Solørbanen 

Banen ble bygget i to omganger, først fra Kongsvinger til Flisa (åpnet 1 nov. 1893) og senere 

fra Flisa til Elverum (åpnet 4. des. 1910). Solørbanen har sin opprinnelse i fra skogbruks-

næringen sine behov, som var store i Glåmdalen på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-

tallet. Persontrafikken på Solørbanen ble nedlagt på 1990-tallet og banen har i dag bare 

godstrafikk med hovedtyngden på tømmer, flis og ferdigvarer fra skogbruksnæringen.  

Banen består i dag av eldre skinner (49-E1) og både tre- og betongsviller. Signal- og 

sikringsanlegget er benevnt i Nasjonal signalplan som "Eldre", men kan best beskrives som 

oppringt samband / signaltelegraf med bemanning på krysningsstasjonene. Bemanningen 

kjører fra Elverum eller Kongsvinger til krysningsstasjonen, noe som er kostbart og 

tidkrevende da krysningen mellom to tog tar svært lang tid. 

Solørbanens nordligste del ble innlemmet i Rørosbanen da signal- og sikringsanlegget ved 

Elverum stasjon ble ombygget i 2016 for å innlemme Vestmo tømmerterminal. Etter at 

signal- og sikringsanlegget ble bygget om for å kunne sette rute mot sør direkte fra Vestmo, 

er denne strekningen i benevnt som "Rørosbanen spor 400". Rørosbanen spor 400 har to 

usikrede planoverganger og en sikret planovergang innenfor planområdet, den sikrede er 

"Vindheiavegen planovergang" ved km 157.770  

Elverum stasjon 

Elverum stasjon var i perioden 1862 - 1871, før forlengelsen til Rena ("Grundset-

Aamotbanen"), endestasjon på "Hamar – Grundsetbanen". Elverum stasjon har i dag seks 

spor, hvor tre spor er langs plattform. De øvrige sporene benyttes til gjennomkjøring og 

ventespor for godstog.  

Vestmo tømmerterminal har blitt styrt av TXP på Elverum i alle år selv om terminalen har 

ligget utenfor innkjør C til Elverum stasjon. I 2016 ble dette endret og trafikken fra/til 

terminalen retning Kongsvinger kunne kjøre direkte til/fra terminalen. Ombyggingen 

innbefattet flytting av innkjør C sør for Vestmo og innlemming i signal- og sikringsanlegget til 

Elverum stasjon. Sporvekslene i hovedspor er fremdeles manuelt operert på Vestmo, og 

terminalen er derfor ikke fjernstyrt. Operativt, før innlemmingen av terminalen i Elverum 

stasjon, måtte all trafikk fra terminalen tilbake til Elverum stasjon for ny rute sørover til 
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Kongsvinger. Tidsgevinsten av denne endringen er betydelig da tog nå kan ha avgang 

direkte fra tømmerterminalen til Kongsvinger, hvor de før måtte inn på Elverum stasjon for å 

få rute til Kongsvinger som kunne ta mer enn 20 minutter. 

1.3 Krav og føringer til løsninger i prosjektet 

Bane NORs Teknisk regelverk og Prosjekteringsveileder samt relevante styringsdokumenter 

følges for dette prosjektet. Krav fra kommunen (bl.a. VA norm), statlige og regionale 

myndigheter vil bli avklart gjennom prosess med reguleringsplan med konsekvensutredning. 
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2 EKSISTERENDE SITUASJON 

2.1 Eksisterende VA-anlegg i området 

Eksisterende VA-anlegg i tiltaksområde består av vann-, spillvann og overvannsledninger 

som ligger i hovedsak langs Vindheiavegen, Industrigata og Vestsivegen, med 

tverrforbindelse på flere steder som figuren under viser. 

Spillvann- og overvannsledninger på nordredelen ligger med selvfall ned til eksisterende 

pumpestasjon ved Glomdalsmuseet, mens søndredelen ligger med selvfall til eksisterende 

pumpestasjon ved Sperre Støperi AS 

Figur 2-1 viser ledningsdimensjon og material der eksisterende VA-anlegg kommer i konflikt 

med de foreslåtte alternativer for ny spor. Løsning for omlegging er beskrevet under kap. 3.1 

 

 
Figur 2-1. Eksisterende VA-anlegg 
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2.2 Infiltrasjonsevne i grunnen 

Figur 2-2 Infiltrasjonsevne kart fra NGUFigur 2-2 viser forventede grunnforhold i topplag ifølge 

løsmassekart fra NGU. Løsmassekart tilsier god infiltrasjonsevne over hele tiltaksområdet 

med breelvavsetning (mørkelilla farge). Gode infiltrasjonsevne bekreftes av utførte 

grunnundersøkelse. 

Det er utført grunnundersøkelser over store deler av planområdet. Kort oppsummert er 

grunnforholdene sandige og lite humus samt at det er dypt til grunnvann (>10 m). De 

konkluderer med gode grunnforhold for å kunne bygge både bane, veg og konstruksjoner på. 

Detaljene i undersøkelsene foreligger i "MIP-00-A-002963 Fagrapport Geoteknikk" og "MIP-

00-A-002962 Datarapporten" fra oppdraget. 

 

 
Figur 2-2 Infiltrasjonsevne kart fra NGU 
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2.3 Flomforhold 

Det er gjort en overordnet vurdering av flomfare knyttet til Glomma og Terningåa for de to 

utredningsalternativene vist i Figur 2-3. 

  
Figur 2-3 Utredningsalternativ 1 (venstre) og utredningsalternativ 3 (høyre). 

 

Vurderingen av flomfare er basert på aktsomhetskart for flom i NVE Atlas og flomsonekart for 

Elverum. På neste side er Aktsomhetskart for flom er vist i Figur 2-4 og utsnitt av 

flomsonekart for Elverum vist i Figur 2-5.  

Utredningsalternativ 1 er ikke berørt av aktsomhetssone for flom for Terningåa eller flomsone 

for Glomma ved Elverum. For utredningsalternativ 3, er deler av det nedre området berørt av 

aktsomhetssone for flom for Terningåa. Det må derfor gjøres en mer detaljert flomkartlegging 

for utredningsalternativ 3 i en senere fase av planleggingen.  
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Figur 2-4 Aktsomhetskart for flom for Terningåa.. 

 

 
Figur 2-5 Flomsonekart for Glomma ved Elverum. 

Klide: NVE Atlas 

Klide: NVE Atlas 
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2.4 Dreneringslinjer (sekundære flomveier) 

Kart fra www.innlandsgis.no, viser kartlagte dreneringslinjer i prosjektområdet, se Figur 2-6. 

Dreneringslinjer viser hvor det er sannsynlig at vannet vil renne dersom kulverter, 

stikkrenner, rørsystem og grøfter er tett og/eller ikke har god nok kapasitet.  

Erfaring fra episoder med kraftig nedbør viser at vannet i all hovedsak søker mot, og følger, 

dreneringslinjene. Dreneringslinjer er imidlertid kun en matematisk beregning basert på 

terrengform og helning, og en kan ikke utelukke at flomfare kan opptre i andre områder. 

Figur 2-6. Dreneringslinjer i tiltaksområdet (Innlandsgis.no) 

 

Både utredningsalternativ 1 og alternativ 3 berører eksisterende dreneringslinjer. 

Det må derfor gjøres en mer detaljert kartlegging av dreneringslinjer og hvordan disse 

påvirkes av ny jernbanelinje, og vurderes om det må gjøres tiltak, i en senere fase av 

planleggingen. 
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3 PLANLAGT SITUASJON 

3.1 Omlegging av VA-anlegg 

3.1.1 Forutsetninger 

Løsningene for omlegging som beskrives i kapitlene under tar utgangspunktet i vinkelrett 

kryssing i varerør, med antatte ledningshøyder som er plassert i frostfri dybde på 2,0 m 

under bakken og minimum fall på selvfallsledninger på 5-10 ‰ mot eksisterende 

pumpestasjoner. 

Grunnlagsdata om eksisterende VA anlegg som mottatt fra kommunen manglet 

ledningshøyder. Det er derfor viktig at kritiske punkter der eksisterende VA-anlegg berøres / 

må legges om i forbindelse med nytt spor eller ny vei kontrolleres ved innmåling i 

detaljeringsfase. Dette er også viktig for å avklare evt. utfordring med å opprettholde selvfall 

på avløpsledning og behov for pumping. 

Ledningsdimensjoner oppgitt for planlagte ledninger baseres kun på eksisterende innvendig 

dimensjon. Evt. oppdimensjoneringsbehov avklares med kommunen i detaljeringsfase.  

Ledningsmaterialer oppgitt for planlagte ledninger er valgt kun med hensyn til fleksibiliteten 

for trekking gjennom varerør. Materialvalget avklares med kommunen i detaljeringsfase.  

Innhentet grunnlag for eksisterende ledningsnett viser ikke alle private stikkledninger. Disse 

må kartlegges i neste fase for vurdering av nødvendige omlegginger. 

Grunnlagsdata mottatt fra kommunen viser ikke alle private stikkledninger. Disse må 

kartlegges og nødvendige omlegginger vurderes i detaljeringsfase. Generell utfordring som 

gjelder kryssing av nytt spor med nye VA-ledninger, er at med bakgrunn på antatt 

leggedybde og fall på eksisterende ledninger så er det er ikke mulig å senke eksisterende 

ledninger og samtidig opprettholde selvfall. Isolering og evt. avlastningsplate kan være 

løsning for å unngå ekstra pumping hvis spor ikke kan heves. 

 
Figur 3-1. Utsnitt fra VA-modell som viser utfordring med tilstrekkelig overdekning under nytt spor 
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3.1.2 Alternativ 1 

Generelt er det behov for 

omlegging av en del 

eksisterende offentlige 

ledninger som må krysse 

nytt spor. Dette gjelder 

både vann, spillvann og 

overvann. Disse byttes ut 

og legges ny vinkelrett 

under nytt spor. Figur 3-2  

gir en oversikt over disse. 

Detaljene er vist på 

tegning (MIP-00-H-00116 

til 19) og punktene under. 

 

Figur 3-2. Eksisterende VA-
anlegg som berøres av 
alternativ 1 

 

Tiltakene 

1) Omlegging av eksisterende vannledning (VL250AAS) som kommer i konflikt med nytt spor 
ved km 157,5. Ledningen legges om for vinkelrett føring i varerør under nytt spor med nye 
kummer på hver side. Omlegging må delvis utføres med boring da den krysser 
eksisterende spor. Ny trase foreslås plassert ved siden av eksisterende for å opprettholde 
forsyning lengst mulig i utførelsesfase.  

 

Figur 3-3  Ny kryssing av Rørosbanen og ny tilsving.  
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2) Eksisterende vannkum 27708 (se figur 3-3) vurderes flyttet etter at plassering er 

kontrollert. Kummen ligger ifølge ledningskart 5,0 m fra skråningsutslaget. Evt. 

stikkledninger fra kummen til eiendommene som blir liggende på nordsiden av banen må 

legges om i varerør under ny spor ellers vurderes koblet en annen kum på nordsiden. 

 

3) Omlegging av eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledning (VL160PVC/ 

SP300BET/ OV250BET) som kommer i konflikt med nytt spor og ny gangvegkulvert ved 

km 157,7. Ledninger legges om for vinkelrett føring i varerør under nytt spor og med nye 

kummer på hver side. Ledningene på nordsiden legges om på utsiden av planlagt vei for å 

opprettholde overdekning da den planlagte veien ligger i skjæring. 

Figur 3-4  Ny kryssing av Rørosbanen og ny tilsving.  

 

4) Omlegging av eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledning (VL160PVC/ 

SP250PVC/ OV250BET), Figur 3-5 på neste side, som kommer i konflikt med nytt spor 

ved km 157,9. Ledninger legges om for vinkelrett føring i varerør under nytt spor og med 

nye kummer på hver side. 

Sidetrase fra vest må tilpasses i nærheten av nye kummer. 
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Figur 3-5  Omlegging VA-ledninger i Vindheiavegen, kryssing av tilsvingen.  

 

5) Nytt vegkryss etableres over eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledning 

(VL250AAS/ SP250BET/ OV250BET). Ikke behov for tiltak da nytt vegkryss ligger på 

samme nivå som dagens veg. Tilstanden på eksisterende ledninger kontrolleres i neste 

fase. 

 

6) Nytt vegkryss etableres over eksisterende vannledning (VL160PVC). Ikke behov for tiltak 

da nytt vegkryss ligger på samme nivå som dagens veg. Tilstanden på eksisterende 

ledning kontrolleres i neste fase. 
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3.1.3 Alternativ 3 

Generelt er det behov for omlegging av en del eksisterende offentlige ledninger som vil 

krysse nytt spor. Dette gjelder både vann, spillvann og overvann. Det byttes ut og legges nye 

ledninger legges vinkelrett under nytt spor. Figur 3-6 gir en oversikt over disse. Detaljene er 

vist på tegning (MIP-00-H-00116 til 19) og punktene under. 

Figur 3-6. Eksisterende VA-anlegg som berøres av alternativ 3 
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Tiltakene 

1) Omlegging av eksisterende vannledning (antatt VL110PVC) som kommer i konflikt med 

nytt spor ved Km 157,5. Ledningen legges om for vinkelrett føring i varerør under nytt 

spor og med nye kummer på hver side. Kummen i vest må etableres som brannkum for å 

opprettholde brannvannsdekning til Elverum skytterlaget 

Figur 3-7. Eksisterende vannledning på Forsvarets grunn som må legges om. 
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2) Omlegging av eksisterende spillvannspumpeledning (PS50PE) som kommer i konflikt 

med nytt spor ved Km 157,6. Ledningen legges om for vinkelrett føring i varerør under 

nytt spor.  

 

Figur 3-8. Eksisterende spillvannspumpeledning fra Elverum Skytterlags bygning. 
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3) Omlegging av eksisterende vannledning (VL32PE) som kommer i konflikt med nytt spor 

ved Km 157,8. Ledningen legges om for vinkelrett føring i varerør under nytt spor. 

 

Figur 3-9. Eksisterende vannledning ved industribygg 
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4) Omlegging av eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledning (VL160PVC/ 

OV200BET/ SP160PVC) og (VL25AAS/ SP250BET/ OV250BET) som kommer i konflikt 

med nytt spor og ny vegkulvert ved Km 158,0. Ledningene nord og sør for kulvert legges 

om for vinkelrett føring i varerør under nytt spor med nye kummer på hver side. 

Ledningene på nordsiden legges om på utsiden av planlagt vei for å opprettholde 

overdekning da den planlagte veien ligger i skjæring.  

Eksisterende stikkledninger sør for kumgruppe (4224/4225/4226) legges om for å 

tilpasse ny kumgruppe. 

Figur 3-10. Foreslått løsning for nytt VA-anlegg i Vindheiavegen. 
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5) Omlegging av eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledning (VL160PVC/ 

SP250PVC/ OV300BET) som kommer i konflikt med nytt spor ved Km 158,2. Ledninger 

legges om for vinkelrett føring i varerør under nytt spor og med nye kummer på hver side.  

Figur 3-11. Eksisterende ledninger som legges om inn mot Sperre, fra sør. 
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6) Omlegging av eksisterende vann- og spillvannsledning som kommer i konflikt med 

omlagt spor Km 157,0. Ledninger legges i varerør under omlagt spor og med nye 

kummer på hver side. Overvannskum (7928) vurderes flyttet etter at plassering er 

kontrollert. Tilstanden på eksisterende overvannsledning kontrolleres i neste fase.  

Selv om midt spor ligger på ca. samme linje som eksisterende vil skjæringen komme 

nærmere eksisterende kummer og vil mest sannsynlig kreve omlegging. 

 

Figur 3-12. Eksisterendekrysning av Rørosbanen spor 400, som legges om.. 

 

 

 

3.2 Vestmo kryssingsspor 

Det finnes ikke kommunalt anlegg langs Rørosbanen spor 400 ved Vestmo tømmerterminal 

som kommer i konflikt med tiltaket. 
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4 OVERVANNSHÅNDTERING 

4.1 Daglig og dimensjonerende regn 

Grunnlaget fra NGU infiltrasjonsevne kart og utførte geotekniske undersøkelser i området 

viser gode infiltrasjonsevner og lavt grunnvannsspeil i eksisterende grunnforhold. Med 

bakgrunn i dette antas at behov for drenering av underbygning for både veg- og 

sporanlegget kan være unødvendig. Dette må kontrolleres og bekreftes i detaljeringsfase. 

Når det gjelder overflatevann så antas dette håndtert i infiltrasjonsgrøft langs veg og spor 

traséene. Grøften skal etableres med permeable masser. Bruk av lokale masser kan 

vurderes så lenge disse er ikke tette og inneholder fine stoff. Dette må kontrolleres i 

detaljeringsfase.  

Infiltrasjonsgrøft skal ha tilstrekkelig bredde for å kunne håndtere overvannsmengde fra 

vegoverflaten. Grøftebredden vil variere avhengig av vegbredde og -lengdefall. Ved store 

lengdefall i grøft bør det etableres terskler for å utnytte mest mulig av grøftens 

infiltrasjonsareal fremover å etablere bredere grøft. Overskytende overvann som ikke 

infiltrerer lokalt skal ledes bort trygt. Behov for etablering av nye overvannsledninger med 

tilknytning til kommunalt anlegg for å håndtere evt. overskytende overvann bør vurderes og 

avklares med kommunen i detaljeringsfase.  

Ved tverrfall mot kantstein over lengere strekning bør det anlegges 

infiltrasjonssandfangskummer (IFS kum). Prinsipp for kummen er vist på Figur 4-1. 

IFS kum kan også brukes for å drenere lavpunktene i forbindelse med kulvertkryssinger og 

evt.  erstatte pumping av overvannet (behovet for pumping vurderes i detaljeringsfase). For å 

håndtere større mengde overvann som samles ved lavpunktet, legges det opp til at vannet 

ledes ut av kummen med drensledninger og evt. infiltrasjonskassetter omfylt med pukk for å 

øke spredning og infiltrasjonsareal. Lengde/størrelse på infiltrasjonsledninger/-kassetter ut 

fra kummen må beregnes for hvert område og er avhengig av nedslagsfeltet fram til 

kummen, dimensjonerende gjentaksintervall samt infiltrasjonshastighet i grunn. 

Infiltrasjonshastighet bør kontrolleres med infiltrasjonstest i gjeldende punkter for å få 

nøyaktig resultat. 

En overslagsberegning for nødvendig infiltrasjonsareal ved lavpunktet i kulvert viser behovet 

for mer infiltrasjonsareal og fordrøyningsvolum enn det man kan få i en drensledning, og det 

må derfor planlegges et større infiltrasjonsareal (med for eks. infiltrasjonskassetter) ved 

siden av IFS kum for å håndtere vannmengde som renner ned til kulvertene. Prinsipp er vist 

på Figur 4-2 og Figur 4-3.  
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Figur 4-1. Mulig prinsipptegning for infiltrasjonssandfang 
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Figur 4-2. Typisk normalprofil ved kulvert 

 

 

Figur 4-3. Typisk plan ved kulvert 

 

4.2 Flomveier ved planlagt situasjon 

Beregning og vurdering av eksisterende flomveier som berøres av tiltaket må utføres i 

detaljeringsfase.  

Infiltrasjonsanlegg for håndtering av overvann ved kulvert kan dimensjoneres for ekstrem 

nedbør, men det kan ikke garanteres at kulvertene ikke sperres av vann ved ekstrem nedbør 

da dette er avhengig av når situasjon oppstår mht. frost og vanninnhold i massene i forkant. 

Generelt skal overskytende overvann som ikke infiltreres ledes bort. Dette vil ikke være mulig 

med gravitasjon fra kulvert og videre til nærmeste vassdrag pga. lite høydeforskjell mellom 

bunn kulvert og vannoverflaten i vassdraget. Pumping kan være aktuelt men vil kreve store 

dimensjoner avhengig av hvilken flomsituasjon som må håndteres. Det bør derfor vurderes 

alternative adkomstveier for beredskapskjøretøy utenom kulvertene under ekstrem nedbør. 
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