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NOTAT

1 INNLEDNING
Det planlegges ny tunnel på ca 13,7 km i forbindelse med utbedring av E134 Haukelifjell på
strekningen Liamyrane – Seljestad. I notatet vurderes behov for oppsamling og etablering av
rensesystem for avrenning fra tunnelen og fra dagsonen.
Vegdirektoratets etatsprogram NORWAT’s definisjon for når overvann fra veg skal renses:
 Under 3000 ÅDT er infiltrering i grøftesystem tilstrekkelig
 Fra 3000 – 30 000 ÅDT avgjøres behov for utvidet rensing av sårbarhetsvurdering av
resipient
 Over 30 000 ÅDT må overvann fra veg renses
 Vaskevann fra tunnel skal alltid renses.
Det er stipulert en framtidig ÅDT på ca 4 000, noe betyr at sårbarheten til resipienten avgjør
rensekrav.

2 VANN I TUNNEL
2.1 Vanntyper
Det er ulike vanntyper som skal håndteres i tunnel:
Tabell 1. Oversikt ulike vanntyper

Vanntype

Funksjon/beskrivelse

Antatt
vannkvalitet

Tiltak

Slokkevann

Rent vann fra kommunalt anlegg eller lokal
vannforsyning for slokking og drift

Rent vann

Fordrøyning og
pumping til OV

Drensvann

Innlekkasjevann fra fjelltunnel, samles opp i
veg-underbygningen. Hovedsakelig grunnvann
upåvirket av forurensninger fra veioverflaten.

Rent vann

Fordrøyning og
pumping til OV

Dagsonevann Vann fra overflaten utenfor portalene til
tunnelen, med tilrenning til tunnel

Forurenset*

Avhenger av
vegtype.

Overvann

Vann fra vegoverflaten i tunnel

Forurenset

Oljeutskiller,
sedimentering,
pumping til SP

Tunnel
vaskevann

Vann fra vask av tunnel, inkludert vegbane,
vegger, skilt, kabelgater

Sterkt
forurenset

Sedimentering og
pumping til SP

* Forurensningsgrad for dagsonevann, avhenger av vegtype og trafikkmengde. Rensetiltak vurderes for hver
tunnel.
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Det legges til grunn at det etableres
 eget system for drensvann (rent lekkasjevann som kan gå rett i resipient)
 eget system for overvann og tunnel-vaske vann - som går til rensing.
Avklare krav til slokkevann
Vurdere tilkobling til kommunalt nett.

2.2 Grunnlag for vannhåndtering
2.2.1 N500 - Kapitel 8.3 System for oppsamling av overflatevann, brannfarlige og
giftige væsker samt vaskevann





Min dim. på ledninger: 150 mm.
Største avstand mellom sandfang: 80 meter.
Skal være dykkert i brannsikkert materiale i sandfang. Dykker bør ha stakestuss.
Sluk skal integreres i kantstein. Sluk skal være enkle å åpne og vedlikeholde.

2.2.2 EU-Tunnelsikkerhetsdirektiv for ivaretakelse av farlige væsker, vedlegg 1
 Kap.2.6.1
 Dersom det er tillatt med transport av farlig gods, skal det finnes avløp for
brannfarlige og giftige væsker gjennom godt utformede sluk eller andre tiltak
innenfor tunnelens tverrprofil. I tillegg skal avløpssystemet være konstruert og
skal vedlikeholdes for å hindre at brann og brannfarlige og giftige væsker sprer
seg inne i løp og mellom løp.
2.2.3 Dimensjonering av vaskevannsmengder, fagrapport nr.99
 Fagrapport: Estimering av forurensning i tunnel og tunnelvaskevann Nr.99.
 Kapitel 3.1.2 Estimert forbruk av vaskevann.
 For 2 løps tunnel med 1 felt: 60 L/m, 2 felt: 100 L/m, 3 felt: 140 L/m. (70 - 90 %
havner i vaskevannsbassenget).
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3 Beskrivelse av resipient og vassdrag
3.1 Nedbør, nedbørfelt og vannføring
Storelva har sitt utspring i Seljestadjuvet, og renner nordover til utløpet i Odda sentrum.
Mange sidevassdrag kommer til nedover Oddadalen.
Vassdraget (Opo med Låtefoss) er vernet i Verneplan I for vassdrag (verneplannummer
048/2, og 049/1 Opo), som ble vedtatt i Stortinget den 6. april 1973 (Regine-enhet 048.Z).
Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget en viktig del av et attraktivt og kontrastrikt landskap.
Største delen av vassdraget ligger på høyfjellet, der elver og vann er viktige deler av
landskapet. Fra kanten av platået faller elvene i kraftige fosser bratt ned i dalbunnen og
videre til fjorden. Stort naturmangfold. I dag ligger store deler av fjellområdet i nasjonalpark.
Friluftsliv er viktig bruk
I figur 1 er det gitt en oversikt over nedbørfelt med avrenning til Storelva/ Opovassdraget.

Deponi
Tunnel

Figur 1 Nedbørfelt til Storelva / Opo (markert med rosa linje). (Kilde: www.nve.no)

Nedbørsfeltet grenser mot en rekke høye fjellparti, bl.a. Folgefonn-halvøya i vest og
Hardangervidda i øst. Deler av feltet har store nedbørsmengder. Normalavrenningen for
området er 80,2 l/s *km2, og totalt tilsig utgjør 1322 mil m3 per år (NVE, Regine), se vedlegg.
Nærmeste nedbørstasjon (Vintertun, fig. 2) viser en års nedbør for området på 2590 mm
(normalverdi 1961-1990), og månedsnedbør over 300 mm.
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Vannføringen i Opovassdraget er preget av en vår- og en høstflom. På grunn av snøsmelting
i fjellet og smeltevann fra Folgefonna har nedre del av vassdraget høy vannføring i juni/juli.
Avrenning etter nedbør skjer forholdsvis raskt på grunn av generelt lite løsmasser i
nedslagsfeltet. Vann og innsjøer i fjellområdene er vanligvis islagt fra november til langt ut i
juni. I lavlandet er elver og innsjøer normalt islagte i vintermånedene (DIRNAT VVV-rapport
1999-1). Middelavrenning ved utslippspunkt for tunnelvann er ca 2 m3/s (beregnet ved NVEs
lavvannsføringsprogram).

Figur 2. Normalnedbør for Vintertun 1961-1990.

3.2 Beskrivelse av vassdraget ved nytt utslippspunkt
Planlagt utslipp fra avrenning fra tunnelvann går til Stølselva (048-87-R), som renner over i
Løyningsdalselva (048-89-R).
Planlagt utslipp fra deponi går til Histeinselva (048-77-R), som renner over i Stølselva.
Hirsteinelva, Stølselva og Løyningsdalselva renner over i Storelva (048-9-R) som renner via
Sandvin vatnet og Opo elva (048-10-R) til Odda. Brukerinteressene nedstrøms utslippspunkt
fra veianlegget er hovedsakelig knyttet til drikkevann og friluftsbad / rekreasjon, se vedlegg 2.
Utslippspunktet ligger i øvre del av delnedbørfelt Løyningsdalselva, som har et midlere tilsig
på 94,4 l/sek * km2 (NVE, Regine) og et totalt tilsig på 71 mill. m3/år. Elva har sin opprinnelse
ca 6,2 km oppstrøms planlagt utslippspunkt (ca 1100 m.o.h).
Stølselva er upåvirket av bebyggelse og har i tidligere undersøkelser av resipienter i Odda
(NIVA 3735, 1997) fungert som referansestasjon for naturtilstanden i vassdraget.
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Dagens kommunale vannforsyning til Seljestad og Solfonn kommer fra en grunnvannsbrønn i
tilknytning til Histeinselva, kombinert med Stølselva, like nord for planlagt utslipp. Seljestad
vannverk forsyner per i dag ca 60 fastboende personer, en del hytter og hotell. Dagens
vannbehandling er desinfeksjon ved klordosering. Histeinselva renner nær Europavei 134,
og vil følgelig kunne være noe påvirket av dette.
Lengre nedstrøms får resipienten betydelige tilskudd av avrenning av vann fra dalsider og
større og mindre sideelver. Brukerinteressene nedstrøms er knyttet til drikkevann, friluftsbad
/rekreasjon og sportsfiske. Det finnes mindre bestander av laks og sjøørret i vassdraget, og
villaksen i vassdraget er fredet. I tilknytning til Opo-vassdraget er det etablert et større
klekkeri med fasiliteter for produksjon av sommeryngel og smolt.
Avstanden fra planlagt utslippspunkt og til elva renner ut i fjorden er ca 20 km. Elvene fra
Låtevatn/Reinsnosvatn, Jøsendalen og Hildalen anses som de største tilførselskildene før
Storelva renner ut i Sandvinvatnet, som er den største innsjøen i Opovassdragets nedbørfelt.

Utslippspunkt
dagsone

Utslippspunkt
tunnel

Vannverk

Tunnel

Deponi

Histein

Figur 3. Kart med registrerte brønner og utslippspunkt og planlagt deponi.
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3.3 Rensekrav / anbefalinger
I tråd med EUs vanndirektiv er det en nasjonal målsetting at vassdraget skal ha god
økologisk status. Det er derfor satt krav om vurdering av overvannshåndtering i nye
utbygginger. Disse kravene er knyttet opp til Odda kommunes ”Retningslinjer for
overvannshåndtering”, som bygger på overvannshåndtering basert på åpne løsninger,
infiltrasjon og fordrøyning. Videre stilles det krav om at helhetlig overvannshåndtering
innarbeides i bestemmelser og retningslinjer for reguleringsplanarbeidet.
Tunnelvann
Vegdirektoratet anbefaler rensing av tunnelvaskevann.
Også på grunn av at elva og grunnvann ved utslippspunkt benyttes som drikkevann og at
området ligger øverst i et verna vassdrag, anbefales at det reguleres inn et område avsatt til
lukket rensemagasin for vaskevann fra tunnel.
Dagsone
Ifølge vegdirektoratets anbefaling, se kap 1, skal sårbarheten til lokale vassdrag avgjøre om
det er behov for rensing av veger med ÅDT > 3000. På grunn av at vassdraget er del av
verna vassdrag bør en vurdere spesielt om overvann fra veg renses før utslipp til resipient.
Behovet for renseløsninger vurderes på bakgrunn av vannforekomstenes sårbarhet, der
sårbarheten vurderes basert på kriterier gitt i vegvesen rapport nr 578.
Det er planlagt lukket drenering med kuppelrister i grøfter i dagsonen. Gresskledte grøfter og
sandfang vil fange opp noe av forurensningene.
Foreløpig vurdering av vassdragene: Stor avrenning, ofte nedbør som jevnlig vasker
vegbanen, stor gradient med vekslende stryk og stille deler i elva tilsier at det ikke er behov
for omfattende rensesystemer før utslipp av avrenningsvann fra dagsonen til elva.
Oppsamling av veg-vann over lengre strekninger tilsier at det bør etableres et rensetrinn før
utslipp til vassdrag.
På grunn av mye tungtransport kan en vurdere om det bør etableres en oljeavskiller før
utslipp til elv. Denne må dimensjoneres for gjennomstrømning av store vannmengder.

Deponi, parkeringsplass
Avrenning fra deponi av sprengstein i deponi eller oppfyllings-områder kan inneholde mye
partikler, nitrogen fra rester av sprengstoff, høy pH dersom bruk av betong og oljeprodukter
fra anleggsmaskiner. Skarpkantede partikler er særlig problem, da de kan skade gjellene på
fisk. Problemet med avrenning fra deponi avtar gradvis etter at stoffene blir vasket rent ved
nedbør. Sedimentasjonsdam anbefales før utslipp til resipient.
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4 RENSESYSTEM
4.1 Tunnelvann
Driftsfase
Det anbefales å anlegge et lukket rensesystem for tunnelvaskevannet bestående av
følgende komponenter:





Innløpsanordning
Sedimentasjonskammer
Utløpsanordning
Oljeavskiller

Forurenset vann fra tunnelen kan ledes til rensesystemene beskrevet over med selvfall.
Renset vann kan ledes til resipient med selvfall. For vedlikehold må kum og lensesystem
etableres.
Brannvann
Det vurderes sammen med brannvesenet om løsning med vanntank på xxm3, jfr. HB N500
pkt. 5.2.2.4 Slokkevann og pkt. 8.5 Kummer for slukkevann kan dekke behovet for
slokkevann.
Til brannslokking anbefales et trykk på minst 2-7 bar og 2.000 liter i minuttet. Dette skal være
nok til å klare en brann på 100MW i 2-3 timer.
Anleggsfase
Det må også lages en plan for avbøtende tiltak i anleggsfasen. Dette er spesielt viktig i
forbindelse med driving av tunnel, pga mulige utslipp av nitrogen fra sprengstoffrester og
skarpkantede partikler. Fisk er sårbar for høye ammoniakkonsentrasjoner som kan oppstå i
forbindelse med avrenning fra sprengningsarbeidet – spesielt i kombinasjon med høy pH
(eks ved samtidige betongarbeider). Skarpkantede partikler fra sprengningsarbeider samt
avrenning i forbindelse med massehåndtering kan også være skadelig for fisk og andre
vannlevende organismer.
4.1.1 Størrelse
Det er foretatt en grov beregning av arealbehov for rensesystem for vann og vaskevann fra
tunnel. Dette er gjort på bakgrunn av antatt vannforbruk ved vasking av tunnel, fra
lekkasje/drensvann fra tunnel samt overvann fra lokal dagsone.
Hyppighet av tunnelvask og forbruk av vaskevann er sterk avhengig av lokal utførelse. Det
antas i det videre et vaskevannforbruk i en toløps tofelts tunnel på ca 200 l/m tunnel (Meland
2012). Utslippsmengden utgjør 70-90% av vannforbruket. Dersom det skal benytte såper er
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det behov for magasinering og fordrøyning av alt vannet i minimum 2 uker. Dvs at alt vannet i
en vask må kunne lagres i et basseng.
Det er opp mot 3 km tunnel som drenerer til vestre utslippspunkt, noe som gir behov for et
rensevolum for vaskevann på inntil 500 m3 (85 % av vannmengde på 100l/m tunnel).
Dette forutsetter eget system for lekkasjevann. Dette behøver ikke renses dersom det
håndteres separat fra vaskevannet.
Dersom de to tunnelløpene vaskes med minimum en måneds mellomrom, kan
rensebassenget halveres i størrelse.
4.1.2 Plassering rensemagasin vaskevann
Det anbefales å etablere et lukket rensemagasin for tunnelvaskevannet med volum på 500
m3. Fordelen med et lukket magasin er at man kan få en kontrollert situasjon i.f.t. tilrenning
av nedbør, frost og påvirkning av lokalmiljø.
Støpt betong basseng: Sedimenteringsmagasinet kan være inntil 2 meter dypt, og ha en
avlang form, helst 1:3 (f.eks 8 m bred, 30 meter lang og 2 meter dyp). Magasinet
dimensjoneres for å tåle kjøring.
Rørmagasin: med rør på ø2000 og ca 70 % fyllingsgrad gir det 2 lengder à 100 m. Rørene
må legges med minimum 0,5 meters overdekning pga kjørelast for parkeringsplass over
anlegget (oppbygging av tilstrekkelig bærelag utføres i detaljprosjektering), men
sannsynligvis dypere pga frost (kan også benytte isolasjon over rørene).
Kassetter: 1,1 meters høyde over 450 m2 gir anbefalt volum. Kassettene må legges med ca
1 meters overdekning pga kjørelast, og eventuelt dypere pga frost.
Grunnforhold og sikkerhet ved flomsituasjon må vurderes nærmere.

4.1.3 Driftsinnstruks
Det må utarbeides en detaljert driftsinnstruks for rensemagasin et. Dette vil inkludere rutiner
for:





Lukking av utløp før vasking av tunnel
Overvåking av basseng under vasking av tunnel
Utslippsrutiner ved tømming av magasin - kontrollert utslippsmengde og tid etter ca 1
måneds sedimenetringstid.
Rengjøring / slamsuging ved behov (ca. hvert 3. år)
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5 DEPONI
Det er planlagt deponi for ca. 430 000 m3 steinmasser på Seljestad.
Området Seljestad er et ca. 65 daa stort areal like vest for dagens E134, og omhandler det
smale dalføret opp mot Seljestadjuvet og mellom Korlevoll skistadion og innslaget til
eksisterende Seljestadtunnel. Området ligg om lag 725 – 800 moh.
Tabell 2. Tabell er hentet fra KU rapport for landskap.

Oppgave /
element:
Avgrensing

Volum / mengde

Type masser
Tilkomst og Rigg
& drift.

Anleggsgjennomføring
Istandsetting og
etterbruk.

Beskrivelse
Området er avgrenset av Histeinselvi (Opo) og eksisterende
høyspentlinje som følger tilgrensende fjellfot. Mot nord er det sett en
grense av hensyn til hytteområde / skiløyper og stadion. Størst
konflikt er knyttet til nærføringen til Histeinelvi som utgjør øvre del
av vassdraget Opo, som er et verna vassdrag, og til fremtidig
drikkevassinntak nedstrøms deponiet, der sideelven Histeinselvi er
planlagt som reservevannkilde for Odda vannbehandlingsanlegg.
Tiltakshaver ønsker at de vurderte områdene Seljestad og
Grostøl/Vintertun til sammen skal kunne romme inntil halvparten av
tunnelmassene fra nye Røldalstunnelen, første byggetrinn, dvs. inntil
1 mill. m3 masse.
I all hovedsak tunnelmasse fra ny Seljestadtunnel.
Deponiområde får tilkomst fra eksisterende E134. Volummengden
tilsier at deponiet mest trolig må ha flere tilkomstveier. På skissen er
det tegnet inn en mulig tilkomstvei ovenfor der elven krysser
eksisterende E134. En tilkomst nr. 2 eller eventuelt nr. 3 må krysse
Opo med foreløpig / permanent bru.
Areal for rigg og drift kan løses innenfor deponiområde, men behovet
må avklares nærmere. Det er sett av et relativt stort areal til rigg og
drift på Hesjebakkmyrane mellom eksisterende E134 og påhogg til ny
Seljestadtunnel. Den mest gunstige plasseringa for et eventuelt rigg
og drift område vil trolig være øverst i dalen ved utløp til eksisterende
Seljestadtunnel.
1. byggetrinn, inntil 5 års driftstid før avslutting og ferdigstilling. En
avkjøring fra dagens E134. Stigning opp mot tunnel, behov for
mellomlagring på Hesjebakk.
Området ligger nært vei, hytter og skianlegg og skal settes i stand til
naturlikt terreng ved anleggsslutt. Det kan vurderes istandsetting for
tiltak knyttet til friluftsliv og skianlegg. Før deponering av stenmasser
kan starte må eksisterende torv / jordmasser tas av og lagres foreløpig
i ranker. Det må settes av tilstrekkelig areal til dette. Stedegen masse
skal benyttes til istandsetting av ferdig deponi.
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Figur 4. Plassering av deponi (blå oval) – oversikt
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E134

Mulig tilkomst
uten å krysse
Histeinselvi.
Areal avsatt
til deponi

Innslag eksisterende
Seljestadtunnel
Figur 5. Plassering av deponi - detaljert

Figur 6. Utsnitt landskapsplan
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Figur 7 Visualisering deponi - standpunkt ved innslag eksisterende Seljestadtunnel.

5.1 Avrenning fra deponi
Overflateavrenning omfatter vann fra området oppstrøms anleggsområdet, samt avrenning
fra selve anleggsområdet. Vannmengden fra oppstrøms område (fremmedvann) til
anleggsområde bør reduseres til et minimum, eller ledes til egnede punkt for kontrollert
påslipp. Tiltakene i anleggsområdet bør legges så nær kilden til påvirkningene som mulig.
Dette gjør at tiltakene kan reduseres i størrelse og tilpasses forholdene og dermed fungere
bedre.
Det er ulike typer påvirkning / forurensning som kan oppstå i en anleggsfase som kan ha
negativ innvirkning på vannkvaliteten og brukerinteressene i vassdragene:







Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og
deponi av masser
Surt vann fra myrområder
Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av
maskiner
Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved sprengningsarbeid
Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid

Avrenning fra massedeponier og gravevirksomhet kan føre til tilslamming av vassdrag med
følge for bunnfauna og bunnvegetasjon samt eventuelle gyteplasser. I tillegg vil partikler
kunne føre med seg næringsstoffer og føre til negativ påvirkning av vannkvalitet både mhp
partikler og eutrofiering av nedstrøms vassdrag.
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Avrenning av nitrogenrester i avrenningsvann med høy pH kan føre til dannelse av
ammonium/ammoniakk som kan gi akutt giftvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer.
Skarpkantede partikler fra sprengstein, kan skade gjeller på fisk.
Videre vil søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner kunne føre til
tilsøling av vassdraget, som i ytterste konsekvens kan påvirke drikkevannsressursen.
Oljekomponenter kan også ha akutt giftvirkning på fisk.
Negative konsekvenser i anleggsperioden for avrenning av nitrogenrester og potensielt
dannelse av ammoniakk er mest aktuelle fra utløp av tunneler, samt nedstrøms
deponiområder for sprengstein. I tillegg vil kombinasjonen av sprengstoffrester og
betongarbeid være spesielt uheldig (gir høy pH).
5.1.1 Suspendert stoff / partikler
Avrenning fra deponi vil i perioder gi økt innhold av suspendert materiale som steinstøv fra
boring og sprengning, samt graving i leire og morene. Skarpe partikler fra sprengning kan gi
mekaniske skader på blant annet fiskegjeller.
Tabellen under er hentet fra rapport fra Norsk forening for fjellsprengingsteknikk (NFF 2009)
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)
< 25 mg/l
25-80 mg/l
80-400 mg/l
>400 mg/l

Effekter
Ingen skadelig effekt
Godt til middels godt fiske. Noe redusert avkastning
Betydelig redusert fiske
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 tabellen. I tillegg vil utslipp av suspendert stoff føre til nedslamming. I vassdrag har
dette først og fremst effekt på gyteområder, hvor fiskeegg kan bli tildekt av sedimenterte
partikler. Det er ikke registrert gyteområder i planområdet for veganlegget.

5.2 Renseløsning
Det etableres fangdam for oppsamling av partikkelavrenning før resipient. For oppsamling av
jordpartikler er anbefalt areal for fangdammer 0,4 % av nedbørfelt / deponiareal, hvorav
første sedimentasjonskammer utgjør ca 30% (NIBIO.no). Volumet av deponimassene tilsier
at anbefalt størrelse på fangdam er satt til 0,4 – 0,7% av arealet.
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5.3 Mulige tiltak for å redusere avrenning
Vannmengden fra oppstrøms område (fremmedvann) til anleggsområde bør reduseres til et
minimum, eller ledes til egnede punkt for kontrollert påslipp. Tiltakene i anleggsområdet bør
legges så nær kilden til påvirkningene som mulig.
Etablering av rensedammer for driftsfasen er lagt inn som en forutsetning ved kryssing av
alle vassdrag. Der det er egnet ut fra anleggstekniske forhold, kan rensedammene 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. Midlertidige fangdammer for oppsamling av
jordpartikler bør ha et minimum areal på 0,5% av anleggsarealet
Bruk av siltgardin bør vurderes ved innløp til resipienter for å fange opp partikler i situasjoner
der det graves nær resipienter og før sedimentasjonsdammer er etablert.
Som tiltak mot olje- og drivstoff-søl må det lagres absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene
samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved riggene. Gode varslingsrutiner er viktig.
Vegetasjonsdekket bør beholdes så lenge som mulig og i størst mulig grad, særlig viktig som
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 et effektivt tiltak for å redusere partikkelavrenningen.
Nedenfor gis en oppsummering av anleggstiltak for å minimere avrenning av partikler og
hindre oljesøl fra anleggsområdet til resipient.










Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet planlegges og
etableres tidlig for å redusere at overflatevann fra oppstrøms arealer renner inn i
anleggsområdet
Prioritere masseforflytninger i perioder med lite nedbør.
Rask tilsåing etter hvert som nye områder ferdig etableres.
Etablering av midlertidige rensedammer; sedimentasjonsdammer /fangdammer
nedstrøms vannveger og i lavpunkter i terrenget.
Tiltak mot oljesøl: Muligheter for stenging av basseng for lensing av olje. Lagre
absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene samt at lensepumper skal ligge i beredskap
ved riggene. Gode varslingsrutiner er viktig.
Kombinasjon av sedimentasjonsbasseng og sandfilter hvis det er store mengder
partikler i avrenningsvannet.
Sedimentasjonskontainere brukes der det ikke er mulig å anlegge noen midlertidig
rensedam.
Tilstrebe å beholde graskledte buffersoner i flomveger, langs elv og vassdrag og i
lavpunkt i terrenget
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Mellomlagring av masser legges på høytliggende områder, eller med god drenering
av overflatevann utenom jordlagre, slik at vannpåvirkningen reduseres til nedbør på
jordhaugene.
Tildekking av masser med tett duk
Masser legges i god avstand til vannresipient
Krav til prøvetaking oppstrøms og nedstrøms anleggsområde

5.3.1 Drivevann fra tunnel
Boring og sprengning gir skarpkantede steinpartikler, som sammen med sementbasert
injeksjonsmasse, sprengstoffrester og hydraulikkolje fra boreriggene medfører forurensning
av vann fra tunneldriving.
Noen bergarter kan i tillegg være av en slik art at de påvirker lekkasjevannets kjemi (eks høyt
svovelinnhold, lav pH-verdier). Det er ikke kartlagt slike bergarter i planområdet.
Vann fra tunneldriving skal renses og utslippspunkt og mengder tilpasses lokale forhold
basert på utslippskravene som stilles til de ulike resipientene. Tunnelvannet kan renses og
gjenbrukes i tunneldriften.
Boring og sprengning gir skarpkantede steinpartikler, som sammen med sementbasert
injeksjonsmasse, sprengstoffrester og hydraulikkolje fra boreriggene medfører forurensning
av vann fra tunneldriving.
Noen bergarter kan i tillegg være av en slik art at de påvirker lekkasjevannets kjemi (eks høyt
svovelinnhold, lav pH-verdier). Det er ikke kartlagt slike bergarter i planområdet. Forslag til
utslippskrav utarbeides som del av YM-plan for de enkelte entreprisene.
Nedenfor gis en oppsummering for å minimere mulige forurensninger fra drivingsarbeidet for
tunnel:














Gi entreprenør insentiv til å resirkulere prosessvannet på boreriggene
Sette krav til hvor prosessvann kan tas fra (ikke fra små, sårbare vassdrag med liten
vannføring.
Lage pukksatte grøfter for bortleding av prosess- og lekkasjevann til synkekummer
inne i tunnel
Opparbeide gode anleggsveier i tunnelen for å hindre tilsøling av anleggskjøretøy
Rensing av prosessvann før utslipp til resipient
Krav til suspendert stoff
Krav til pH
Krav til olje og PAH
Krav til prøvetakning og rapportering, både i utslippet og i vassdragene
Sette krav til hvilken resipient/hvor i resipienten renset prosessvann kan slippes ut
Følge opp at slam fra renseanlegg kjøres bort og lagres forsvarlig
Gode rutiner for lagring av sprengstoff, drivstoff, smøremidler og kjemikalier
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