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1 Bakgrunn 

Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. 

Vegen planlegges som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t på hele strekningen, og vil 

redusere reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter. 

Eksisterende E6 mellom Stjørdal og Åsen er i dag en tofelts veg med fartsgrense 70 km/t på store deler 

av strekningen. Forbi Skatval er det mange kryss og avkjørsler, mens det på strekningen fra Skatval til 

Åsen er lite bebyggelse langs E6. Her går imidlertid vegen i sidebratt terreng parallelt med jernbanen, 

en strekning som er svært sårbar ved hendelser. I nord går eksisterende E6 gjennom Åsen sentrum. 

Strekningen er ulykkesutsatt, med en ulykkefrekvens som er dobbelt så høy som tilsvarende veger. 

ÅDT på dagens veg er ca. 12000 på strekningen Kvithammar – Skatval, mens det på strekningen 

Skatval – Åsen er en ÅDT på ca. 8800. Gjennom Åsen sentrum er ÅDT på ca. 8400, og nord for Åsen 

reduseres trafikkmengden til ca. 8200. Tungtrafikkandelen på strekningen er ca. 16 % (trafikktallene 

er 2019-tall fra NVDB). 

Planforslaget går ut på å bygge firefelts veg på strekningen. Total lengde på ny E6 er 19 km, hvorav 

9,5 km ligger i Levanger kommune. Det er planlagt to halvkryss i Levanger. Grubbåskrysset sør for 

Åsen vil ha sørvendte ramper, mens Hammerkrysset nord for Åsen sentrum vil ha nordvendte ramper. 

Disse to kryssene vil til sammen gi en fullverdig kryssløsning for trafikk som skal til/fra Frosta og 

Åsen. Ny E6 kobles til eksisterende E6 like nord for Vassmarka.  

I Levanger kommune omfatter planforslaget tre tunneler. Ramshåmmårtunnelen (ca. 2,0 km), 

Grubbåstunnelen (ca. 0,3 km) og Åsentunnelen (ca. 2,1 km). I tillegg ligger nordre del av 

Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune. 

Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 på strekingen fra Kvithammar til Åsen bli 

nedklassifisert til fylkesveg. 

Figur 1 viser et kart med oversikt over prosjektet. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over prosjektet 
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2 Sammendrag 

Fagrapporten er et vedlegg til planbeskrivelse for Levanger kommune og belyser infrastruktur i 

forbindelse med vann- og avløpsanlegg som har konsekvenser for disponering av areal i vegen og 

sideareal.  Rapporten beskriver også funksjon og utførelse av prosjektets drenerings- og 

overvannssystem. 

Konflikter mellom planlagt arealbruk og eksisterende ledningsanlegg, både kommunalt og privat, og 

hvordan de planlegges løst, er belyst i rapporten.  

Prosjektets drenerings- og overvannssystem tar utgangspunkt i Statens vegvesen håndbok N200 [1] og 

veileder V240 [2].  For vann- og avløpsløsninger i tunneler, henvises det til egen fagrapport tunnel R2-

TUN-01. Utover dette henvises det til aktuelle fagrapporter underveis i kapitlene.  

I byggeplanfasen vil løsningene knyttet til vann og avløp detaljeres videre. Det kan derfor bli mindre 

endringer i viste løsninger fra reguleringsplan til byggeplan. 
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3 Drens- og overvannsløsninger i dagsoner 

3.1 Overordnet strategi for vannhåndtering 

I samsvar med vannforskriften skal ikke det ferdige veganlegget medføre forringelse av 

miljøtilstanden i berørte vannforekomster. Vannforekomstene skal i henhold til §4 i vannforskriften ha 

minst god økologisk og god kjemisk tilstand [11]. Veganlegget skal heller ikke medføre vesentlig økt 

hydraulisk belastning på den enkelte vannforekomst. 

 

3.2 Generelle prinsipper 

For å tilfredsstille strategien for vannhåndtering, skal E6 Kvithammar - Åsen bygges ut med åpne, 

robuste overvannsløsninger med størst mulig grad av diffus avrenning/infiltrasjon. Det vil tilstrebes 

minst mulig endring i eksisterende vannveger.  

Rent overvann fra omgivelse avskjæres for å begrense belastningen på filtergrøfter, som skal rense 

forurenset vegvann. 

3.3 Dimensjonerende returperiode for flom 

Veganlegget sitt vannhåndteringssystem dimensjoneres i samsvar med krav i Statens vegvesen 

håndbok N200 med tilhørende NA-rundskriv [1]. 

Krav i henhold til N200: 

- Veg med ÅDT større enn 4 000, ligger i sikkerhetsklasse V3.  

- For kryssende anlegg skal det benyttes 200-års returperiode for dimensjonerende flom ved 

sikkerhetsklasse V3.  

- For langsgående anlegg skal det benyttes 100-års returperiode for dimensjonerende flom ved 

sikkerhetsklasse V3 [12]. 

- For å komme fram til dimensjonerende flom, må flommen for aktuell returperiode 

multipliseres med en faktor Fk (sikkerhetsfaktor for framtidige klimaendringer) og Fu 

(sikkerhetsfaktor for usikkerhet ved beregningsmetode).  

For Nord Trøndelag er Fk = 1,3. For veg i sikkerhetsklasse V3 er Fu = 1,2. 

 

Dimensjonerende avrenning: Qdim,200 år = Q200 * Fk * Fu = Q200 *1,56 

3.4 Hydrologiske beregningsmetoder 

I henhold til HB N200 skal det benyttes flere metoder for avrenningsberegninger og valg av 

dimensjonerende vannføring. Det er benyttet regional flomfrekvensanalyse (NIFS), PQRUT-metoden 

og den rasjonelle metoden ved hydrologiske beregninger. Det er utført beregninger på et utvalg av 

nedbørfeltene til prosjektet for å identifisere hvilken beregningsmetode som egner seg best i dette 

prosjektet. 

Basert på resultatene fra beregningene med de tre metodene er det konkludert med å benytte den 

rasjonelle formel for nedbørfelt med A < 0,5 km2. Videre henvises det til Håndbok V240 [2]. For felt 

med A ≥ 0,5 km2 er det konkludert med å benytte NIFS formel. PQRUT er ofte ikke gyldig for 

nedbørfeltene med tanke på gyldighetsintervall for helning og størrelse til nedbørfeltene. 

De største vannforekomstene i prosjektet omtales i egne fagrapporter. Elva Vulua er beregnet og 

utredet av NGI, se fagrapport R2-HYD-02. DHI har utført flom- og vannlinjeberegninger av 
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Hoplavassdraget, hvor dimensjonerende flomvannstand i Hammervatnet er omtalt. Se fagrapport R2-

HYD-01.  

I mangel på nærliggende målestasjoner er det valgt å konstruere nedbørdata for det aktuelle området. 

Det er benyttet metode angitt i «Dimensjonerende korttidsnedbør» fra NVE (2015). Basert på 

observerte nedbørsmålinger til de mest nærliggende målestasjonene og regionale kurver, er det 

konstruert nedbørdata for 200-års returperiode. Konstruert nedbørsdata er sammenlignet med 

nærliggende stasjoner. 

3.5 Forurenset vegvann og renseløsninger 

Overvann fra veger kan være forurenset, og direkte utslipp kan komme i konflikt med gjeldende 

lovverk. Forurenset overvann fra vegen skal i slike tilfeller renses før utslipp i aktuell resipient. Krav 

til rensetiltak er definert i tabell 403.2 i HB N200, se tabell 1 For et veganlegg med ÅDT fra 3000 – 30 

000 er det middels til høy sannsynlighet for biologisk påvirkning i vannforekomsten. Ved ÅDT > 15 

000 bør rensetiltaket minimum bestå av to trinn. 

På strekningen Vuddudalen - Vassmarka vil Hammervatnet, Taura og Vulua være resipienter for 

vegvann. For lokalisering av elver og bekker, se figur 15. Trafikkberegning fra fagrapport R2-TS-01, 

framskrevet til 20 år etter vegåpning (2045), tilsier en ÅDT på 13 400 på strekningen 

Kvithammarkrysset – Grubbåskrysset og 10 700 på strekningen Grubbåskrysset – Hammerkrysset.  

For strekningen til prosjektet tilsier dette at rensetiltak skal benyttes. For prosjektet er det valgt å 

benytte infiltrasjon og diffus avrenning langs med E6. 

 

Tabell 1: Tabell 403.2 fra HB N200 [1]. Risiko for biologisk skade i vannforekomst og behov for 

rensetiltak. 
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Filtergrøfter 

På strekningen Kvithammar - Åsen bygges det en løsning med oppsamling i midtdeler og rensing i 

sidegrøfter. Dette er en arealeffektiv løsning som minimerer beslag av jordbruksareal.  

Viktige forutsetninger for en slik løsning: 

• Etablering av avskjærende grøfter som i størst mulig grad holder rent terrengvann borte fra 

vegens sidegrøfter. 

• Valg av infiltrasjonsmasser i sidegrøfter er avgjørende for renseeffekten. 

• Etablering av langsgående drensgrøft eller drensledning i skjæringsprofil. Dette for å sikre at 

grunnvannstanden ikke stiger opp til grøftebunn og for å redusere vannstrøm på tvers av 

vegen. 

• På områder der vegen har sidefall mot fyllingsskråninger etableres en infiltrasjonsgrøft med 

egnede masser. 

• Vann fra avskjærende grøfter, drensgrøfter og drensledninger slippes ut til nærmeste 

stikkrenne/bekkeløp slik at den hydrauliske belastningen på eksisterende vannveger ikke 

påvirkes i vesentlig grad. 

 

Ny E6 krysser over elva Vulua i Vuddudalen. Vegfylling over kulvert blir høy nok til at teknisk 

infrastruktur langs E6 kan legges i løsmassene over kulverten. Filtergrøfter avsluttes med utløp i 

Vulua.  

Det er prosjektert en rampebru, over ny E6, i dagsone Stokkan. Her vil vegvannet samles opp ved 

endene av brua, og ledes kontrollert til overvannssystem.  

I samsvar med veileder V240 [3] dimensjoneres filtergrøftene for å rense ca. 99 % av årsnedbøren. Det 

betyr at avrenning fra svært intense regntilfeller bare renses delvis. Negativ effekt på resipienten vil 

være neglisjerbar. I slike tilfeller vil kombinasjonen av lav forurensningskonsentrasjon i vegvannet, og 

økt vannføring i resipienten, sørge for god fortynning. Tabell 2 viser forventet rensegrad ved 

infiltrasjon i filtergrøfter. 

 

Tabell 2: Forventet rensegrad i filtergrøfter, V240 Vannhåndtering [3] 

Forbindelse  Rensegrad 

Partikler 80 – 95 % 

Olje 90 % 

Tungmetaller (Cu, Pb, Zn) 80 – 95 % 

PAH 70 – 90 % 

Totalt fosfor 50 – 70 % 

Totalt nitrogen 40 – 50 % 
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4 Eksisterende vann- og avløpsanlegg innenfor planområdet 

4.1 Kommunale vann- og avløpsløsninger 

Digitale ledningskart fra Levanger kommune tilsier at det kun er ved dagsone i Vassmarka at ny E6 

kommer i konflikt med kommunale VA- anlegg.  

I Vuddudalen går ny E6 i fjellsiden på østsiden av Vulua. Her er det ikke registrert kommunale VA-

ledninger. Ny E6 er planlagt i tunnel under Åsen sentrum. Kommunale vann- og avløpsledninger i 

Åsen sentrum vil derfor ikke bli berørt. 

Nord for Vassmarka, ved nordre Hammer, vil kommunal vannledning som krysser dagens E6 og 

vannledning langs med kommunal veg (kv. 9330) bli berørt av ny E6, se figur 2.  

             

Figur 2: Nordre Hammer. Kommunal vannledning vist med blå linje.         

    

Ny E6 vil ligge på omtrent samme høyde som eksisterende E6 der vannledning krysser lengst nord, se 

figur 2. Denne vannledningen er en 160 mm PE-ledning, og ligger trolig over frostfri dybde. Ved 

uttrauing og etablering av ny overbygning vil frosten kunne trenge lengre ned i grunnen. På denne 

strekningen isoleres vannledningen. 

Vannledning langs kommunal veg (kv. 9330) vil komme i konflikt med skjæring i avkjøringsrampe. 

Denne vannledningen ligger i samme grøft som en overvannsledning og er koblet inn i en vannkum. 

Dette systemet må omlegges. Det er ikke registrert kommunale spillvannsledninger i dagsone 

Vassmarka.  
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Vann- og avløp til fremtidig næringsareal  

I dagsone Vassmarka legges det til rette for at næringsvirksomheter kan benytte området øst og vest 

for ny E6. Næringsområdet øst for ny E6 fylles opp med overskuddsmasser fra prosjektet og er 

nærmere beskrevet i fagrapport R2-PLAN-09. Preakseptert krav for uttak av brannvann vil være 50 l/s 

for dette næringsområdet. Levanger kommune har gitt informasjon om at det er omlag 12 bars statisk 

trykk tilgjengelig i kommunal vannkum 50092, se figur 3 under. Videre har kommunen opplyst om at 

trykket i denne kummen styres av Slengslia høydebasseng. Utførte beregninger viser at trykktapet i 

ledningsnettet mellom høydebassenget og næringsområdet blir for stort til å kunne ta ut 50 l/s. Man vil 

med andre ord ikke kunne tilfredsstille kravet på 50 l/s. Levanger kommune planlegger et nytt 

høydebasseng på Husby. Dersom dette prosjektet realiseres, vil vannledning fra Husby høydebasseng 

sannsynligvis kunne forsyne næringsområdet med dimensjonerende vannmengde. De kommunale 

planene bør tilpasses dette behovet. Oppgradering av armatur i eksisterende vannkum 50092 og ny 

tilførselsledning må etableres. Eiendommen Vestre Dulum er ikke tilknyttet kommunalt 

vannforsyningsnett.  

 

Levanger kommune utreder ulike løsninger for fremføring av avløpssystem til Vassmarka. Håndtering 

av avløpsvann fra fremtidig næringsområde er avhengig av løsning som bestemmes for det 

kommunale avløpssystemet. Trase må avklares med Levanger kommune.  

 

Figur 3: Lokalisering av kommunal vannkum 50092 markert med rød sirkel. 
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4.2 Private vann- og avløpsanlegg 

Vuddudalen 

I Vuddudalen er det registrert en privat fjellbrønn som berøres av prosjektet. I Granada, nasjonal 

grunnvannsdatabase, har denne brønnen nr. 31683 og plassering er angitt som blått punkt i figur 4. 

Denne er ikke funnet på befaring, men det er funnet en brønn lengre nord-øst. Hytta på eiendom 

220/25 forutsettes innløst av Nye Veier, og nevnte fjellbrønn vil utgå.  

 

Figur 4: Privat fjellbrønn (sort sirkel) registrert i Vuddudalen 

 

Litt lengre nord i Vuddudalen er det registrert en annen fjellbrønn, se figur 5. Denne brønnen forsyner 

bolig tilknyttet eiendom 220/24 og ligger nord for søndre påhugg Ramshåmmårtunnelen. Brønnen blir 

ikke berørt av prosjektet, men vannledning mellom brønn og bolig kan komme i konflikt med planlagt 

anleggsveg. Vannledning ivaretas dersom konflikt oppstår.   

 

 

Figur 5: Privat fjellbrønn nord i Vuddudalen. Sort sirkel angir plassering. 
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Dagsone Stokkan 

I dagsonen mellom Grubbåstunnelen og Åsentunnelen ligger en privat vannledning, Ø63 mm, som 

krysser ny på- og avkjøringsrampe. Denne legges i varerør for å sikre tilkomst uten å måtte grave av 

vegen. Vannledning mot bolig på eiendom 216/5 kan også bli berørt av på- og avkjøringsrampe til ny 

E6. Lokaliseringen av denne vannledningen er usikker, men må ivaretas om nødvendig. Avløpet fra 

eiendom 216/5 pumpes i dag nordover langs eksisterende E6. Pumpeledningen vil bli berørt av 

arbeider med oppgradering av stikkrenne under eksisterende E6, og må legges om. Figur 6 illustrerer 

berørte private VA- ledninger i dagsone Stokkan.   

 

 

Figur 6. Berørte private VA- ledninger dagsone Stokkan. Blå farge indikerer eksisterende 

vannledninger. Rød angir vannledninger som må ivaretas. Lilla farge viser eksisterende 

pumpeledning for kloakk. Gul farge indikerer omlegging av privat pumpeledning. 
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Åsen museum  

Rett ved lavbrekket i Åsentunnelen er det lokalisert en drikkevannsbrønn som forsyner Åsen museum 

og historielag. Brønnen kan få negativ påvirkning av tunnelens plassering på sikt. I forbindelse med at 

avløpet fra eiendommen ble tilknyttet kommunalt nett i Mossingvegen, ble en Ø32 mm vannledning 

lagt i samme grøft som kloakkledningen. Ny Ø50 mm vannledning etableres langs Mossingvegen og 

kobles inn på eksisterende kommunal vannledning ved boligfelt lenger vest. Se figur 7. 

 

 

Figur 7: Ny privat vannledning ved Åsentunnelen. Lilla sirkel angir drikkevannsbrønn. Blå 

linjer angir eksisterende vannledninger. Rød linje angir etablering av ny 

vannledning. 
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Husbygrenda 87 

I forbindelse med grunnundersøkelser er det registrert en privat drikkevannsbrønn tilknyttet 

Husbygrenda 87, som også kan bli negativt påvirket av Åsentunnelen. De andre eiendommene i 

området er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett. Dersom vannforsyningen til Husbygrenda 87 

påvirkes negativt, vil dette ivaretas ved etablering av ny brønn på et egnet sted, eller tilkobles til 

kommunalt nett.  

 

Figur 8: Ny privat vannledning tilknyttet Husbygrenda 87. Sort linje angir Åsentunnelen. Blå 

line angir kommunalt vannforsyningsnett. 

 

Vassmarka 

I Vassmarka er det registrert en privat fjellbrønn på tomta til Gullberget camping. I Granada har denne 

brønnen nr. 10661 og plassering er angitt som blått punkt, inne i en rød sirkel i figur 9. Tomta til 

campingplassen er kjøpt opp av Nye Veier, og det er her planlagt riggområde i anleggsperioden. 

Fjellbrønnen vil utgå eller bli brukt som midlertidig forsyning til rigg.  

 

 

Figur 9: Fjellbrønn registrert i Vassmarka 
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Privat vannledning som krysser E6 rett nord for nordre påhugg av Åsentunnelen vil bli berørt av ny 

E6, se figur 10. Denne vannledningen forsyner kontrollstasjonen til Statens vegvesen, og eiendommen 

til Westgård Bil AS. Skisse i figur 10 er basert på oversendt håndtegning fra Frosta entreprenør som 

leier eiendom av Statens vegvesen i området. 

 

Eksisterende vannledning som forsyner kontrollstasjonen til Statens vegvesen, utgår. Vannledning mot 

Westgård Bil AS og Gullberget camping kan omlegges og benyttes som midlertidig vannforsyning til 

rigg.  

 

 

Figur 10: Private vannledninger i Vassmarka. Lyseblått angir privat vannledning. 
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4.3 Eksisterende overvannshåndtering og drenering  

4.3.1  Vuddudalen 

Vulua fungerer i dag som resipient for alt overvannet i Vuddudalen. Dagens E6 ligger på nordvest- 

siden av Vulua og går parallelt med elva oppover dalen. Nordlandsbanen går også opp igjennom 

Vuddudalen, men ligger på sørøst-siden av Vulua. Midtveis opp i dalen krysser jernbanen over Vulua 

(ved km 57) og følger eksisterende E6 parallelt videre oppover i dalen.  

 

 

Figur 11: Vuddudalen. Dagens E6 angitt med rød linje, Nordlandsbanen er angitt med sort linje, 

Ny E6 angitt med grønn linje. Vulua er angitt med lyseblå linje.   

Ny E6 vil komme ut av Høghåmmårtunnelen i fjellsiden sør i Vuddudalen. Stikkrenner etableres på 

strategiske punkter slik at avrenningsmønsteret ned mot jernbanen opprettholdes. Dette omtales 

nærmere i kapittel 5.1.  
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4.3.2 Kleiva 

I dagsonen mellom Ramshåmmårtunnelen og Grubbåstunnelen renner elva Vulua. Vulua er resipient 

for all avrenning i området. Ny E6 krysser Vulua over en planlagt kulvert. Det henvises til fagrapport 

R2-ANL-01 for beskrivelse av omleggingen av Vulua i faser. Videre henvises det til fagrapport R2-

HYD-02 Hydrologisk vurdering Vulua.  

 

Figur 12. Kleiva. Røde linjer angir ny E6. Grønn linje angir ny adkomstveg. Sorte linjer angir 

tunnel 
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4.3.3 Stokkan 

I dagsonen mellom Grubbåstunnelen og Åsentunnelen etableres Grubbåskrysset med av og påkjøring 

til dagens E6. I dag renner bekken Taura fra Stokkmyra, over Stokkan og ned mot eksisterende E6 og 

Nordlandsbanen. Bekken fungerer som resipient for jordbruksdrenering og avrenning i området. 

Berørt jordbruksdrens blir ivaretatt i nytt anlegg tilknyttet Taura. Håndtering av Taura er beskrevet 

nærmere i kapittel 5.3.1. 

 

Figur 13: Stokkan. Røde linjer angir omtrent plassering ny E6. Grønne linjer angir nye på- og 

avkjøringsramper. 
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4.3.4 Vassmarka 

I Vassmarka renner Dulumbekken gjennom dagens E6 og ut i Hammervatnet, se figur 14. Dagens E6 

krysser Dulumbekken på bru og fortsetter nordover mot Hammer. Dagens E6 har langsgående drens- 

og overvannssystem med sandfang i sidegrøfter. Dette er tilkoblet kryssende stikkrenner i lavpunkt, 

hvor sidebekker og jordbruksdrenering krysser E6. Ny E6 vil svinge mot venstre gjennom Vassmarka. 

Drenssystem og kryssende stikkrenner oppgraderes. Kryssende bekker i Vassmarka og nord for 

Hammer er beskrevet i kapittel 5.4. 

 

 

Figur 14. Vassmarka. Rød linje angir omtrent plassering av ny E6. Sort linje angir tunnel. 
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5 Vannveger og flomveger 

De største bekkene/elvene som blir berørt av prosjektet er Vulua, Høghåmmårbekken, 

Åkerseterbekken, Hønkleiva vest, Hønkleiva øst, Taura, Dulumbekken og Granåsbekken. For 

beskrivelse av tiltak i Vulua vises det til fagrapport for hydrologi: R2-HYD-02. Figur 14 viser en 

oversikt over kryssende bekker og elver i Levanger kommune.  

 

Figur 15: Oversikt bekker og elver  

Eksisterende bekker og elveløp som krysser ny E6 vil opptre som naturlige flomveger. I 

underkapitlene er det sett på lokalisering av vannveger og flomvegene for strekningen i Levanger.  

 

5.1 Vuddudalen 

I Vuddudalen ligger elva Vulua mellom gammel og ny E6.  Vulua vil her fungere som hovedflomveg . 

Ny E6 er planlagt i fjellsiden, og vil krysse de naturlige vannvegene ned mot Vulua. Nordlandsbanen 

ligger mellom Vulua og ny E6 i store deler av denne dagsonen. 

Generelt prinsipp i Vuddudalen er at stikkrenner planlegges under ny E6 slik at overflateavrenning fra 

nedbørfeltene mot jernbanen ikke blir påvirket. Med andre ord legges det avskjærende grøfter på 

egnede plasser oppstrøms ny E6 slik at vann ledes inn i stikkrenner under ny veg. På den måten vil 

eksisterende avrenningsmønster ned mot jernbanen opprettholdes. Dette betyr at tiltak utføres på en 

slik måte at belastningen på jernbanens stikkrenner ikke endres. I tillegg vil 

energidreping/erosjonssikring utføres ved behov, slik at jernbanens stikkrenner ikke utsettes for økt 

erosjon. Det må gjøres fortløpende vurderinger på endrede vannveger i anleggsperioden, etter hvert 

som berget avdekkes. Dette må ses i sammenheng med prosjekterte løsninger. Det vil utarbeides et 

notat som dokumenterer at stikkrenner for jernbanen ikke får økt tilrenning etter utbygging.  

I områder der det ikke er mulig å etablere avskjærende grøfter langs toppen av skjæringer, vil det bli 

etablert parallell grøft ved siden av den langsgående filtergrøften. På den måten holdes rent vann og 

urenset vegvann separert. Alle stikkrenner vil bli dimensjonert ut ifra dimensjonerende avrenning, 

omtalt i kapittel 3.3. Nedføringsrenner på vegfyllinger erosjonssikres eller plastres. Videre i dette 



    

 

Side 24 av 47 

Rapport nr.  E6 Kvithammar – Åsen: Detaljregulering Levanger kommune. 

R2-VA-01 Fagrapport VA 

 

 

underkapittelet beskrives de største nedbørfeltene mot ny E6 i Vuddudalen. Iskjøving og jord- og 

flomskred er omtalt i fagrapport R2-GEOL-01.  

5.1.1 Høghåmmårbekken 

Avrenning til Høghåmmårbekken starter ved Kaukkollen og Høghåmmåren. Nedbørfeltet deles inn i to 

felt. Grønt område lengst øst er ca. 32 ha, mens lilla område er ca. 24,5 ha, se figur 16. Nedbørfeltene 

består hovedsakelig av skog (96 %).  

 

Figur 16: Nedbørfelt Høghåmmårbekken. Rød stiplet linje angir ny veg i dagen. Sort stiplet linje 

angir tunnel. Gule linjer angir lukket rør.  

Overvann fra grønt område ledes inn i stikkrenne under ny E6 via fjellnisje. Overvann fra lilla område 

avskjæres og ledes til fjellnisje på vestsiden av E6 og føres lukket langs linja i ca. 100 meter frem til 

åpent bekkedrag. Videre renner vannet inn i eksisterende bekk før overvannet munner ut i Vulua. 

Det er planlagt deponering av overskuddsmasser i egnede områder i nedbørfeltet med lilla skravur, se 

figur 16. Avrenningssituasjonen er vist i figur 17. Alle deponiområder i prosjektet er nærmere 

beskrevet i kapittel 6. Det er planlagt skredvoller i tilknytning ny E6, se fagrapport R2-GEOL-01.  
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Figur 17: Vannveger ved nordre påhugg Høghåmmårtunnelen 

Det gjøres tiltak for å lede vannet over påhugget i avskjærende grøft, og videre langs ytterkant av 

deponiområde før avrenning ned mot Vulua. Deponimasser holdes unna eksisterende bekkeløp der det 

er mulig. Håndtering av deponivannet i dette området er beskrevet i kapittel 6.1.  

 

5.1.2 Åkerseterbekken 

Åkerseterbekken renner fra Åkerseter, mellom Kaukkollen og Skordalsvola, og ned mot Vulua. 

Nedbørfeltet er ca. 103,5 ha, og består i hovedsak av skog (83 %) og 16 % fast mark. Figur 18 viser 

nedbørfeltet til bekken. Ny E6 krysser Åkerseterbekken.  

 

Figur 18: Nedbørfelt Åkerseterbekken. Rød stiplet linje angir ny E6. Sort stiplet linje angir 

Nordlandsbanen.  
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For å opprettholde avrenningsmønsteret mot eksisterende stikkrenne under Nordlandsbanen etableres 

avskjærende grøfter oppstrøms ny E6. På den måten vil alt vann fra Åkerseterbekken renne inn i 

prosjektert stikkrenne under ny E6 og ned mot eksisterende stikkrenne under Nordlandsbanen. Figur 

19 viser håndtering av Åkerseterbekken.  

Det vil bli gjort tiltak for å redusere vannhastigheten inn mot jernbanen. Det er vurdert å benytte 

plastret eller støpt nedføringsrenne på vegfylling i form av trapping. Dette vil bli utfordrende da 

vegfyllingen på ny E6 er vurdert for bratt til å få tilstrekkelig nytte av trapping som energidreper. Ved 

å benytte fallkum med flat utløpsledning, vil vannhastigheten dempes inn mot jernbanefyllinga. I 

tillegg vil utløpet erosjonssikres. Løsning med fallkum anbefales, da vannhastigheten inn mot 

eksisterende stikkrenne under jernbanefyllinga reduseres vesentlig sammenlignet med dagens 

situasjon. Med denne løsningen vil det bli behov for to stk fallkummer, se figur 19. Fallkum 1, 

nærmest ny E6, vil ha inspeksjonsmulighet fra ny E6. Fallkum 2 kan inspiseres via en tre meter bred 

hylle som etableres på vegfylling.   

 

 

Figur 19: Håndtering av Åkerseterbekken: Røde linjer indikerer lukket ledning, lyseblå 

indikerer åpen bekk, oransje indikerer eksisterende stikkrenne under jernbanen.  
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5.1.3 Hønkleiva 

Lengst nord i dagsonen i Vuddudalen renner bekken Hønkleiva øst. Bekken strekker seg fra 

Hønkleivmyra og ned et søkk i dalsiden mot Vulua. Nedbørfeltet er ca. 164 ha og består av ca. 73 % 

skog, 19 % myr og 7 % åpen fast mark. Figur 20 viser nedbørfeltet til Hønkleiva øst.  

 

Figur 20: Nedbørfelt Hønkleiva øst. Rød stiplet linje angir ny E6. Sort stiplet linje angir tunnel.   

 

En annen sidebekk, Hønkleiva vest, renner forbi Svartberget og munner ut i samme område som 

Hønkleiva vest rett før Vulua. Dette nedbørfeltet har en overflate på ca. 36 ha, og består stort sett av 

skog (93 %), mens det resterende består av fast mark (2 %) og myr (5 %).  

 

Figur 21: Nedbørfelt Hønkleiva vest. Rød stiplet linje angir ny E6. Sort stiplet linje angir tunnel. 

Hønkleiva øst har avrenning ned mot planlagt tunnelportal til Ramshåmmårtunnelen. Med valgt 

veglinje er aktuelle alternativer omlegging av åpen bekk over portalområdet eller lukket under 
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tunnelportal. Av driftsmessige hensyn, usikkerhet knyttet til vann på avveie, legges bekken i en tett og 

erosjonssikret grøft over tunnelportalen. Bekken ledes først inn i en fjellnisje ned i et åpent 

fjellbasseng (energidreper). Herfra vil vannet føres inn i en åpen kanal over tunnelportalen før 

nedføring mot Vulua.  

 

Hønkleiva vest munner ut i fjellskjæring rett sør for tunnelportalen til Ramshåmmårtunnelen. Denne 

bekken vil bli tatt inn i utsprengt fjellnisje og ledes i rør under ny E6. På vestsiden av ny E6 legges 

bekken åpent på fylling før avrenning mot Vulua. Det åpne bekkedraget erosjonssikres med stein. Se 

figur 22 for håndtering av de to bekkene i Hønkleiva. Illustrasjonen viser permanent situasjon. 

 

 

Figur 22: Kryssing av Hønkleiva vest og øst. Gul viser lukket rør under ny E6. Blått indikerer 

åpne vannveger. Bekkene treffer eksisterende bekkeløp som munner ut i Vulua. 

5.2 Kleiva 

I dagsonen mellom Ramshåmmårtunnelen og Grubbåstunnelen renner elva Vulua. E6 krysser Vula i 

ny planlagt kulvert. I forbindelse med etablering av fylling bestående av overskuddsmasser er det 

behov for stabiliserende tiltak. Det er derfor vurdert som nødvendig å legge om elva ca. 50 meter 

lenger nord for dagens elveløp. Fagrapport R2-ANL-01 beskrivelser omlegging av Vulua i faser. 

Videre henvises det til fagrapport R2-HYD-02 Hydrologisk vurdering Vulua og R2-GEOT-05.  
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5.3 Stokkan 

5.3.1 Taura 

I dagsone Stokkan er det eksisterende grøfte- og overvannssystemer som renner ut i bekken Taura. 

Nedbørfeltet er ca. 134 ha, og består av 64 % jordbruk, 25 % skog og 7 % myr. Området er meget 

flatt, og det er opplevd problemer med kapasitet i overvannssystemet som krysser dagens E6 ved 

større nedbørshendelser. Bekken krysser dagens E6 i et 800 mm betongrør, med en overgang til 

steinkistekulvert (B=1000, H=1500). Videre går bekken åpen frem til kryssing av Nordlandsbanen 

hvor den krysser i en ny steinkistekulvert (B=800, H=1200). Deretter renner bekken under en 

nyetablert adkomstveg i et Ø1200 mm betongrør.  

 

 

Figur 23: Nedbørfelt Taura mot eksisterende E6. Rød stiplet linje angir ny veg i dagen. Sort 

stiplet linje angir tunnel.  

Krysningspunktet ved eksisterende E6: 

Kapasitet på dagens stikkrenner under eksisterende E6 og Nordlandsbanen er underdimensjonert. For å 

unngå oppstuving av flomvann, mot ny E6 og inn i Åsentunnelen, må stikkrennene under eksisterende 

E6 oppgraderes. Se figur 24 for illustrasjon.  Det vil være en fordel å oppgradere stikkrenne under 

jernbanen i samme operasjon, slik at 200-års flomnivå ved ny E6 blir lavere enn planum i 

kryssingspunktet. Alternativet med kun utskifting av stikkrenne under eksisterende E6, vil gi et 200-

års flomnivå over drensnivået for ny E6. Det er derfor vurdert at alternativet med utskifting av 

stikkrenner under både eksisterende E6 og jernbanen skal planlegges videre. Det er nylig bygd en 

adkomstveg på vestsiden av jernbanen. Utskifting i form av gravefri metode vil ikke gi behov for 

midlertidig omlegging av eksisterende E6. Utredning med gravefri løsning utredes videre. Denne 

løsningen vil gi vesentlig bedre hydraulisk kapasitet.  
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Åpen/ lukket bekk mellom eksisterende og ny E6: 

Oppstrøms kryssingspunktet ved eksisterende E6 vil bekken ligge åpen i om lag 230 meter, noe den 

også gjør i dag. Videre ligger Taura lukket under dyrket mark frem til et nytt åpent bekkedrag lenger 

oppstrøms. Det lukkede anlegget oppgraderes i forbindelse med bygging av ny E6. Denne 

oppgraderingen er et kapasitetsøkende tiltak og bekken vil ligge i rør langs foten av rampefylling og 

under ny E6. Avrenning fra ny E6 føres inn i det oppgraderte lukkede anlegget, og overvann fra 

sørsiden av ramper føres inn i det åpne bekkedraget. Se illustrasjon i figur 24.  

 

 

Figur 24: Planlagt vannveg og flomveg for Taura. Lyseblå linje viser åpen vannveg. Rød linje 

viser planlagt lukket rør. Gule linjer viser eksisterende stikkrenner under dagens E6 og 

Nordlandsbanen. 

 

Det er forventet setningsdannelse i området. Den lukkede ledningen vil være utsatt for setninger, og 

det kan derfor være aktuelt å installere vertikaldren langs traseen. Dette vil redusere risiko for 

restsetninger på ledning etter at den er etablert. Det henvises til geoteknisk rapport R2-GEOT-06, 

kapittel 5.2.3, for omtale av setninger i dagsone Stokkan.  

 

Fordrøyningsanlegg sør for Åsentunnelen: 

Det ligger et høybrekk langs E6, ca. 510 meter sør før søndre portal Åsentunnelen. Kryssingspunktet 

med stikkrenne under E6 ligger ca. 200 meter sør for Åsentunnelen. E6 har derfor et lengdefall 

nordover inn i Åsentunnelen, nord for kryssingspunktet. Overvann som ikke kan kobles til Taura ledes 

gjennom Åsentunnelen via dykkerledning, med utslipp i dagsone Vassmarka. Dette overvannet må 

fordrøyes før påslipp til dykkerledningen. For ytterligere beskrivelse av vannhåndtering i 

Åsentunnelen, se fagrapport R2-TUN-01. Gode avskjærende grøfter rundt søndre tunnelportal av 

Åsentunnelen er viktig for å lede terrengvannet vekk fra tunnelen. Dette vannet vil føres inn i det 

åpne/lukkede ledningsanlegget til Taura.  
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5.4 Vassmarka 

5.4.1 Sidebekker Vassmarka sør 

Lengst sør i dagsone Vassmarka ligger et nedslagsfelt som munner ut i Hammervatnet. Feltet strekker 

seg fra et område med dyrket mark, gjennom naturlige bekker i skogsterreng og ned mot eksisterende 

E6. Det er to sidebekker tilhørende nedbørfeltet, se figur 25 og figur 26.  

 

Figur 25: Nedbørfelt sidebekk 1 Vassmarka sør. Rød stiplet linje angir ny veg i dagen. Sort 

stiplet linje angir tunnel. Lilla stiplet linje angir sideveger. 

 

Figur 26: Nedbørfelt sidebekk 2 Vassmarka sør. Rød stiplet linje angir ny veg i dagen. Sort 

stiplet linje angir tunnel. Lilla stiplet linje angir sideveger. 
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Avrenning fra sidebekk 1, lengst sør, ledes inn i utsprengt fjellnisje og videre i stikkrenne under ny 

planlagt lokalveg. Sidebekk 2, lengst nord, føres ned mot et lavpunkt i terrenget. Det er viktig at 

rampefyllingen ned mot sidebekk 2 tettes opp til et visst nivå, slik at bekken ikke havner på avveie inn 

i Åsentunnelen. Det etableres avskjærende grøfter over fjellskjæring. Figur 27 viser planlagte 

stikkrenner under ny E6 og lokalvegnett som vil fungere som flomveger for nevnte nedbørfelt.  

 

Figur 27: Planlagt vannveg sidebekker. Vassmarka sør. Rød stiplet linje viser lukket rørledning. 

Gule stiplete linjer viser planlagte stikkrenner.   
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5.4.2 Dulumbekken 

Eksisterende E6 krysser Dulumbekken på bru, rett nord for Statens vegvesen sin kontrollstasjon i 

Vassmarka. Dulumbekken har utløp i Hammervatnet, rett ved Gullberget camping. Det er planlagt at 

Dulumbekken skal krysse ny E6 i stikkrenne. Nedbørfeltet består av dyrka mark (40 %) og skog (55 

%). Figur 28 viser nedbørfeltet til bekken. Dulumbekken fungerer som hovedflomveg for dagsonen i 

Vassmarka.  

 

Figur 28: Nedbørfelt Dulumbekken. Rød stiplet linje angir ny veg i dagen (sideveger og 

avkjøringer er ikke vist). Sort stiplet linje angir tunnel.  

 

Omlegging av Dulumbekken 

For å oppnå tilstrekkelig forbelastning i området samt full utnyttelse av tilgjengelig areal, er det 

ønskelig at Dulumbekken legges om. I tillegg er det nødvendig at Dulumbekken heves på grunn av 

områdestabilitet. I Vassmarka er det planlagt at sprengsteinmasser skal benyttes til oppfylling av 

fremtidig næringsområde. Lokaliseringen av næringsområdet medfører et redusert CO2-avtrykk med 

tanke på transportlengde for overskuddsmasser. For å oppnå tilstrekkelig forbelastning i området samt 

full utnyttelse av tilgjengelig areal, er det ønskelig at Dulumbekken legges om. Se fagrapport R2-

GEOT-07 og R2-GEOT-08 for nærmere beskrivelse av geotekniske hensyn. Næringsarealer i 

Vassmarka er omtalt i anleggsrapport R2-Plan-09.   

 

I dag er det registrert ørret i Dulumbekken, og ny utforming skal tilrettelegge for at fisken fremdeles 

kan ferdes her. Det er sett på behov for terskler i områder der ny bekk ligger med stort lengdefall. Med 

tilpasset utforming av geometri på bekkeløp samt slakt lengdefall er det beregnet at terskler ikke er 

nødvendig. I det nye bekkeløpet opprettes mindre kulper som tilrettelegges med gytegrus. Ny 
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utforming av tverrsnittet til Dulumbekken vil være V-formet. Dette for å sikre tilstrekkelig gode 

forhold i fiskens gytetid.  Både kulvert under ny E6 og nytt bekkeløp i Dulumbekken legges så flatt 

som mulig for å oppnå slike forhold. Ny geometrisk utforming er planlagt med bakgrunn i antatt 

opptredende vannføring i fiskens gyteperiode. Denne vannføringen er basert på historiske 

vannføringsmålinger utført i bekken Søra i Trondheim kommune. Opptredende vannføring fra Søra er 

skalert mot størrelse på nedbørfelt og normalvannføring for å finne aktuell vannføring i Dulumbekken.   

 

Rekkefølgebestemmelser for etablering av forbelastninger i området er beskrevet i geoteknisk rapport 

R2-GEOT-07 og R2-GEOT-08. I forbindelse med planlagt forbelastning i veglinje (ny E6) legges 

Dulumbekken i et midlertidig rør. Videre vil det etableres forbelastning øst for veglinjen omkring 

bekkeløpet. Omlegging av Dulumbekken utføres. Forbelastning kan fjernes etter at man har oppnådd 

forventede setninger i vegfylling (ny E6) og i fylling omkring bekkeløp øst for ny E6. Til slutt 

etableres permanent VA- anlegg, inkludert stikkrenne under ny E6.    

 

Fangdam etableres permanent som et rensetiltak for oppsamling av partikkelavrenning fra 

oppfyllingsmasser i næringsområdet. Utløp fra fangdam etableres som et overløp med avrenning i 

Dulumbekken. Fangdam som rensetiltak er ytterligere beskrevet i kapittel 8.1  

 

Eksisterende stikkrenner under jernbanen: 

Det er to stikkrenner under jernbanen som har avrenning ned mot nytt planlagt næringsområde. Vann 

fra disse avskjæres i ny grøft som ledes til Dulumbekken. Det legges et tettelag i ny grøft mot planlagt 

næringsområde som sikrer at vann ikke kommer på avveie inn i sprengsteinmassene i det planlagte 

næringsområdet. Det vil fortsatt sikres fritt utløp fra stikkrennene. Se figur 29. Prosjektet vil ikke 

berøre eksisterende stikkrenner under jernbanen i dagsone Vassmarka.  

 

 

Figur 29: Åpen grøft mot Dulumbekken. Rød linje angir åpne vannveger fra stikkrenner 

tilknyttet Nordlandsbanen. 
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5.4.3 Andre kryssende bekker 

Langs dagens E6 er det flere kryssende bekker lenger nord i dagsone Vassmarka. Noen er lagt i rør og 

andre er åpne gjennom jordbruksarealer. Bekkene krysser eksisterende E6 i stikkrenner, se figur 30.   

Stikkrenner for nedbørfeltene knyttet til Skjelstadbekken og Granåsbekken er underdimensjonert. Se 

kapittel 5.4.4 for videre omtale.  

 

 

Figur 30: Kryssende bekker langs eksisterende E6. Linjer i blått angir avrenningsveger.  
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Granåsbekken 

 

Figur 31: Nedbørfelt Granåsbekken. Rød stiplet linje viser planlagt E6. 

Nedbørfeltet til Granåsbekken er ca. 57 ha, og består blant annet av 45 % jordbruk og 49 % skog. 

Bekken krysser både Nordlandsbanen og FV6854 før den når eksisterende E6. Videre krysser bekken 

eksisterende E6 i et Ø800mm betongrør, før den går i et åpent bekkedrag som munner ut i 

Hammervatnet. I senere tid har det blitt etablert en ekstra stikkrenne under E6, Ø500 mm plastrør, rett 

nord for betongrøret. Se kapittel 5.4.4 for planlagt oppgradering av disse stikkrennene.  

 

Skjeldstadbekken 

 

Figur 32: Nedbørfelt Skjelstadbekken. Rød stiplet linje viser planlagt E6. 

Om lag 250 meter nord for kryssingspunktet til Granåsbekken krysser en annen bekk, 

Skjelstadbekken. Dette nedbørfeltet har en overflate på ca. 130 ha, og består blant annet av 57 % skog 

og 37 % jordbruk.   
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5.4.4 Flomhåndtering av Granåsbekken og Skjelstadbekken  

Granåsbekken og Skjeldstadbekken føres gjennom stikkrenner under dagens E6, og ledes videre til 

felles bekkedrag med utløp i Hammervatnet. Se figur 33 for illustrasjon. Stikkrenne A har utløp i 

eksisterende åpent bekkedrag. Vannet fra stikkrenne B føres i et lukket overvannssystem sørover mot 

åpen bekk i sør. Stikkrennene er underdimensjonert. Ved stor flom vil man få oppstuving oppstrøms 

både stikkrenne A og B, og flomvegen vil være over eksisterende E6, og ned i åpent bekkeløp. I ny 

situasjon vil flomvegen være i veggrøft ned mot Dulumbekken. I en slik situasjon vil stikkrenne for 

Dulumbekken, overvannssystemer og stikkrenne rett nord for Åsentunnelen ha liten restkapasitet. I 

verste fall kan Åsentunnelen bli flomveg. Det er vurdert flere alternativer for å unngå dette: 

1. Oppdimensjonere stikkrenne A og B, og etablere inntakskum på vestsiden av vegen ved 

stikkrenne B. I en flomsituasjon vil vann finne vegen opp inntaksristen til kummen og 

flomveg vil være over jordet mot gården. Dette vil bidra til en forverret situasjon for 

eiendommen og er vurdert som uaktuell. 

 

2. Oppdimensjonere stikkrenne A og B, og det lukkede overvannsystemet ned til bekkedrag sør. 

Dette røret ligger øst for gården, se gul linje i figur 33.  

 

3. Oppdimensjonere stikkrenne A og B, og deretter videreføre ledning fra stikkrenne B til åpent 

bekkedrag i vest. 

 

4. Beholde eksisterende stikkrenne B og kun oppdimensjonere stikkrenne A slik at denne kan 

håndtere flom fra begge nedbørsfelt. På den måten vil flomvann som ikke håndteres av 

stikkrenne B renne i egen grøft sørover mot oppdimensjonert stikkrenne A.  

 

Alternativ 4 anbefales og blir grunnlaget for videre arbeid. 

 

Figur 33: Eksisterende overvannshåndtering. Stikkrenne A (SRA) tilhører nedbørfeltet fra 

Granåsbekken. Stikkrenne B (SRB) tilhører nedbørfeltet fra Skjelstadbekken. 
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5.4.5 Utslipp til Ramsarområdet 

Ny E6 planlegges i nærheten av Hammervatnet naturreservat. Naturreservatet ble i 2014 utpekt til 

Ramsarområde. Ramsarområdet er vernet i henhold til Ramsarkonvensjonen, som i korte trekk 

omhandler bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Dagens E6 har utslipp av overvann i dette 

området.  

 

Anleggsfase 

For å unngå mulig påvirkning av naturreservatet foreslås det at prosessvann fra bygging av tunnel 

pumpes til utslipp utenfor naturreservatet hvor det er større vanndybde. Foreslått utslippspunkt 

etableres minst 2 meter under overflaten, noe som sikrer bedre innblanding. Lokalisering av 

utslippspunktet er vist i figur 34.  

 

 

Figur 34: Oversikt naturreservat. Rød stjerne viser utslippspunkt for prosessvann i anleggsfase. 

Blå punkter viser dagens utslipp fra E6 og fremtidig utslipp ved flomsituasjon.  

 

I forbindelse med oppfylling av overskuddsmasser i næringsområdet, vil overvann oppstrøms 

næringsareal avskjæres i grøfter for å hindre at rent vann renner inn til området. I nedkant av 

næringsområdet vil avrenning fra deponiet ledes inn i samlegrøfter. Disse samlegrøftene føres inn i 

fangdammer før avrenning til resipient. Fangdam utstyres med terskler og skjermer slik at eventuell 

oljeforurensning fanges opp i dammen. Forslag til dimensjonering av fangdammer er basert på 

løsninger foreslått for å redusere partikkelavrenningen fra landbruksarealer. Fangdammene gir en 

renseeffekt på 50-75 % for partikler [10].  
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Driftsfase 

Avrenning fra dagens E6 har ikke rensetiltak. Når ny E6 er ferdig bygget vil avrenning fra vegen 

kunne bidra med forurensning til naturreservatet dersom slike tiltak ikke etableres. Det samme gjelder 

utslipp av vann fra vask av tunnel. For å ivareta rensekrav i henhold til Statens vegvesen N200 

etableres filtergrøfter langs ny E6, se kapittel 3.5. Vaskevann fra Åsentunnelen renses via et 

sedimenteringsanlegg og et infiltrasjonsanlegg. Denne kombinasjonen gir renseeffekt for aktuelle 

tungmetaller på over 95 % [10]. Se fagrapport R2-TUN-01 for håndtering av avløpsvann fra tunnel.  

 

5.4.6 Flomnivå Hammervatnet 

Ny E6 har lengdefall sørover inn i Åsentunnelen, videre til lavpunktet inne i tunnelen. Flomvannstand 

i Hammervatnet har derfor vært et aktuelt tema i planleggingen. DHI har beregnet 200-års flom 

inkludert påslag for usikkerheter og klimafaktor til kote +25,78, se fagrapport R2-HYD-01. Se figur 

35 for illustrasjon. 

 

Figur 35: Vannstand ved 200-årsflom. Skravert lyseblått område viser vannivåstigning 

ved kote 25,78 moh. Stiplete linjer viser planlagte vegtraseer.   

 

Høydenivå for E6, sprengningsnivå i Åsentunnelen, drens- og overvannssystemer planlegges slik at 

tunnelen er sikret mot 200-års flom. Det vil gjøres tiltak for å sikre Åsentunnelen mot uønsket 

vanntransport. Eksempler på tiltak er strømningsavskjærende sperrer og brutt forbindelse mellom 

Hammervatnet og drens- og overvannssystem under flomnivå.  
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6 Avrenning fra områder med overskuddsmasser 

I prosjektet er det planlagt flere områder med overskuddsmasser. I den grad det lar seg gjøre, vil rent 

vann avskjæres og ledes forbi disse områdene. Det henvises til rapport R2-PLAN-05 for nærmere 

beskrivelse av massedeponier. Avrenning fra disse områdene vil avskjæres med grøfter nedstrøms og 

ledes til fangdammer for sedimentasjon. Fangdammer er også omtalt i kapittel 8.1.  

 

6.1 Vuddudalen 

I Vuddudalen er det planlagt deponi ved nordre portal av Høghåmmårtunnelen, se oversiktsbilde i 

figur 36. 

 

Figur 36: Deponiområder Vuddudalen. 

I deponiområdet vil overskuddsmasser, hovedsakelig sprengt tunnelstein, legges ut på egnede områder 

i terrenget. Det vil derfor etableres flere fangdammer der det er behov og plass tilgjengelig. Deponiet 

etableres i et nedbørfelt som har avrenning til stikkrenne under jernbanen i km. 55,028. Som tidligere 

nevnt i kapittel 5.1 er et generelt prinsipp at nedbørfeltene mot jernbanen ikke skal endres. I dette 

tilfellet vil nedbørfeltets egenskaper endres noe. All vegetasjon vil fjernes i områder der sprengstein 

skal legges ut. I utgangspunktet vil dette gi økt avrenning, da vegetasjonsdekket i normal situasjon 

fanger opp noe nedbør. Deponimassene består av tunnelstein som har noe større permeabilitet enn 

vegetasjonsdekket. Den økte permeabiliteten vil kompensere for manglende vegetasjon. I perioden 

etter at deponiet er ferdig etablert vil det raskt etableres vegetasjon på overflaten av deponiet. 

Situasjonen vil da være den samme som i dag, mulig også med en liten forbedring da det sannsynligvis 

vil være bedre permeabilitet gjennom deponiet med vegetasjonsdekke sammenlignet med dagens 

situasjon. Med bakgrunn i dette er det vurdert å ikke være behov for å oppgradere eksisterende 

stikkrenne under jernbanen. 
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6.2 Dagsone Stokkan 

Overskuddsmasser fylles opp både på østsiden og vestsiden av ny planlagt E6 i dagsonen mellom 

Grubbåstunnelen og Åsentunnelen. Det etableres avskjærende grøfter nedstrøms fyllingene som leder 

vannet inn til fangdammer før påslipp til Taura. Se figur 37. 

 

 

Figur 37: Jordbruksfyllinger (lilla) ved Grubbåskrysset. Røde sirkler er aktuelle fangdammer. 

Gult angir lukket rør og lyseblått åpen bekk. 

6.3 Vassmarka 

Det er planlagt næringsområde på østsiden og vestsiden av ny E6 i Vassmarka. På østsiden av ny E6 

vil eksisterende bekkeløp fungere som avskjærende grøft, etter at Dulumbekken er lagt i nytt løp. 

Overflatevann fra denne grøften føres inn i fangdam og videre inn i ny lukket stikkrenne under E6. 

Rent vann som ikke berører næringsområdet ledes inn i omlagt bekk og videre inn i ny stikkrenne 

under E6. Omlegging av Dulumbekken er omtalt i kapittel 5.4.2. Overflatevann fra næringsområdene 

på vestsiden av ny E6 føres inn i fangdammer på egnede områder, før utslipp i Dulumbekken.  

 

Figur 38: Næringsområde i Vassmarka. Rødt område angir mulig plasseringer av fangdam. 
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7 Håndtering av tunnelvaskevann i dagsone 

VA- løsninger i tunnel er omtalt i fagrapport tunnel R2-TUN-01. Dette kapittelet omtaler tekniske 

anlegg fra tunnel med plassering i dagen.  

 

Dagsone Kleiva 

Vaskevann fra nordre del av Ramshåmmårtunnelen og Grubbåstunnelen føres med selvfall til felles 

sedimentasjonsbasseng mellom tunnelene, i dagsone Kleiva. Vaskevann fra søndre del av 

Ramshåmmårtunnelen pumpes nordover tilbake til høybrekk i tunnelen og føres videre med selvfall til 

sedimentasjonsbassenget. Resipient for tunnelvaskevann for Ramshåmmårtunnelen og 

Grubbåstunnelen er Vulua.  

Vaskevannet fra tunnelene ledes inn i en oljeutskiller. Videre fordeles vaskevannet inn i 

sedimentasjonsbassenget. I tillegg til tunnelvask dimensjoneres sedimentasjonsanlegget for 

smeltevann fra biler og tankbilvelt. Etter at partikler har sedimentert i om lag 30 dager og såpe fra 

tunnelvask er brutt ned, pumpes vannet ut av bassenget og inn på et sandfilteranlegg. Fra 

sandfilteranlegget blir det diffus avrenning til Vulua. Sedimentasjonsbassenget forankres mot oppdrift 

og sandfilteranlegget må sikres mot frost. Figur 39 viser plassering.  

 

 

Figur 39: Dagsone Kleiva. Markert gult område angir plassering av sedimentasjonsbasseng og 

sandfilteranlegg. 

 

  



    

 

Side 43 av 47 

Rapport nr.  E6 Kvithammar – Åsen: Detaljregulering Levanger kommune. 

R2-VA-01 Fagrapport VA 

 

 

Dagsone Vassmarka 

Tunnelvaskevann fra Åsentunnlen føres til sedimentasjonsbasseng i tunnelens lavpunkt. 

Sedimentasjonsbassenget etableres i utsprengt bergrom vinkelrett på tunnelløpet. I tillegg til 

tunnelvaskevann, dimensjoneres bassenget for smeltevann fra biler, tankbilvelt og direkte innlekkasje 

fra berget. Etter at partikler har sedimentert, pumpes vannet nordover og inn i sandfilteranlegg i 

dagsone Vassmarka. Fra sandfilteranlegget føres vannet i overvannssystem med utløp i 

Hammervatnet. Figur 40 viser plassering av sandfilteranlegget i dagsone Vassmarka.  

 

 

Figur 40. Dagsone Vassmarka. Markert gult område angir plassering av sandfilteranlegg. 
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8 Håndtering av overflateavrenning i anleggsfasen 

Overflatevann omfatter vann fra anleggsområdet og vann som transporteres gjennom anleggsområdet. 

Håndtering av vann fra tunneler er omtalt i fagrapport tunnel R2-TUN-01. Vann fra oppstrøms 

anleggsområder, vil så langt det lar seg gjøre, avskjæres fra anleggsområder slik at blanding av rent og 

potensielt forurenset vann reduseres til et minimum. Tiltakene i anleggsområdet bør legges så nær 

kilde til påvirkning som mulig. Dette gjør at tiltakene reduseres i størrelse og i tillegg fungerer bedre. 

Det er ulike typer forurensing som kan oppstå i anleggsfasen som kan ha negativ innvirkning på 

vannkvalitet: 

• Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og deponi av 

masser. 

• Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner, og vedlikehold av maskiner. 

• Avrenning av nitrogen fra sprengstoff.  

• Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeider. 

• Plastpartikler fra sprengningsarbeider. 

 

Avrenning fra massedeponier og gravevirksomhet kan føre til tilslamming av vassdrag, noe som kan gi 

negativ påvirkning på de akvatiske miljøene. I tillegg vil partikler kunne transportere næringsstoffer 

og føre til redusert vannkvalitet både mhp. partikler, og eutrofiering av nedstrøms vassdrag. 

Skarpkantede partikler fra sprengstein til vassdrag bør reduseres til et minimum. 

Tabell 3 er hentet fra teknisk rapport fra Norsk forening for fjellsprengingsteknikk [5] og viser effekter 

av forhøyede konsentrasjoner av naturlig eroderte partikler på fisk. 

 

Tabell 3: Effekter av partikler fra naturlig erodert materiale på fisk (retningslinjer fra den 

europeiske innlandsfiskekommisjonen EIFAC, NFF (2009))  

Suspendert stoff (mg/l) Effekter på fisket 

< 25 mg/l Ingen skadelig effekt 

25 - 80 mg/l Godt til middels godt fiske. Noe redusert avkastning 

80 - 400 mg/l Betydelig redusert fiske 

>400 mg/l Meget dårlig fiske, sterkt redusert avkastning 

 

Små og skarpe partikler fra sprengstein vil kunne utgjøre en høyere risiko for effekt på fisk, enn vist i 

tabell 3. I tillegg vil utslipp av suspendert stoff føre til nedslamming. I vassdrag har dette først og 

fremst effekt på gyteområder, hvor rogn kan bli tildekt av sedimenterte partikler.  

Avrenning av nitrogenrester med høy pH kan føre til dannelse av ammonium/ammoniakk, som kan gi 

akutt giftvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer.  

Søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner vil kunne føre til tilsøling av 

vassdraget, som kan gi akutt giftpåvirkning på fisk. 

Negative konsekvenser i anleggsperioden for avrenning av nitrogenrester og potensiell dannelse av 

ammoniakk, er mest aktuelle for avrenning fra tunneler og deponiområder for sprengstein. I tillegg vil 

kombinasjon av sprengstoffrester og betongarbeider være spesielt uheldig da det gir høy pH. 
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8.1 Renseløsning 

Det etableres fangdammer for oppsamling av partikkelavrenning før resipienter. For oppsamling av 

jordpartikler er anbefalt areal for fangdammer 0,1 - 0,4 % av nedbørfelt/deponiareal, hvorav første 

sedimentasjonskammer utgjør 30 % [4].  

 

8.2 Avbøtende tiltak 

Mulige tiltak for å redusere avrenning: 

- Vannmengden fra områder oppstrøms anleggsområdet bør reduseres til et minimum, eller 

ledes til egnede punkter for kontrollert påslipp. Tiltakene i anleggsområdet bør legges så nær 

kilden til påvirkning som mulig. 

- Det forutsettes etablert fangdammer nedstrøms deponier og anleggsområder. Midlertidige 

renseløsninger bør etableres der avrenningen ikke fanges opp av planlagte renseløsninger. 

Anleggsrapport R2-ANL-01 omtaler hvordan vannavrenning håndteres i anleggsfasen.  

- Vegetasjonsdekket bør beholdes så lenge som mulig og i størst mulig grad. Særlig viktig er 

kantvegetasjon langs vassdrag, samt at reetablering og tilsåing av inngrep bør skje så raskt 

som mulig. Vegetasjon nedstrøms anleggsinngrepet bør opprettholdes i størst mulig grad og 

kan være effektivt tiltak for å redusere partikkelavrenningen. 

- Håndtering av forurensede masser følger egen tiltaksplan. Eventuell mellomlagring av 

forurensede masser sikres for å hindre spredning og infiltrasjon av vann. 

- Krav til prøvetaking oppstrøms og nedstrøms anleggsområde. Det vil for anleggsfasen 

utarbeides et overvåkingsprogram for vannkvalitet. Dette vil blant annet bestå av automatiske 

loggere i de største vassdragene, slik at det er mulig å kontinuerlig overvåke avrenning. 

Vannprøvetaking av fangdammer vil også gjennomføres. 
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