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Sweco Norge AS

1. Bakgrunn
Det er besluttet å bygge ny E39 mellom Stormyra og Barhals, for å oppnå bedre trafikksikkerhet
og økt fremkommelighet. Planarbeidet vil avklare linjevalget mellom Stormyra og Barhals og
skaffe et formelt grunnlag for å bygge ny E39, med tilhørende kryssløsninger og
kollektivknutepunkt. E39 Stormyra – Barhals er en delstrekning av prosjektet E39 Betna –
Stormyra, langs Vinjefjorden. Prosjektet er en del av arbeidet med å utbedre E39 mellom
Kristiansand og Trondheim, slik at dårlige vegstrekninger får europavegstandard. Eksisterende
E39 forbi Vinjeøra er ikke egnet som fremtidig europaveg. Eksisterende veg har dårlig kurvatur
og vegen har en bredde på bare 6,5 – 7,5 meter. Fartsgrensen varierer mellom 50, 60 og 80 km/t.
Det er flere direkte avkjørsler og sidevegsavkjørsler på strekningen som ikke har tilfredsstillende
standard.

2. Beskrivelse av tiltaket
Målet med arbeidet er å få avklart om det skal bygges ny E39 etter alternativ 1 eller 2. Alternativ
1: Ny veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet og regulert tidligere,
disse utredningene legges til grunn for arbeidet. Alternativ 1 planlegger en 2-felts veg med 9,0
meter bredde (H1-standard) og fartsgrense på 80 km/t. Alternativ 2: Ny veg fra Barhals til
Stormyra videre til Søo bru, sør for Vinjeøra. 0-alternativet er at det ikke bygges ny E39 på
strekningen og eksisterende veg beholdes. 0-alternativet er ikke et alternativ, det er besluttet
bygging av ny vei. Alternativ 2 planlegger en 2-felts veg med 9,0 meter vegbredde (H1-standard)
og fartsgrenser på 80 km/t og 90 km/t.

Figur 1 Alternativ 1 er vist med rød linje og alternativ 2 med grønn linje. Varslet plangrense vist med
svart, stiplet linje. Kilde: Statens vegvesen
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Referansealternativet (0-alternativet) er sammenligningsgrunnlaget for de utredede alternativene.
Det betyr at referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av de
andre alternativene illustrerer dermed hvor mye alternativet avviker fra referansesituasjonen.
Referansealternativet representerer dagens situasjon i planområdet. I tillegg medregnes den
utvikling som forventes å inntreffe i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak. I dette
planarbeidet omfatter referansealternativet eksisterende E39 med nødvendig vedlikehold i
sammenligningsperioden.

3. Håndtering av overvann fra veg
3.1 Definisjon av tema og influensområde
I forbindelse med å bygge ny E39 på strekningen Stormyra-Barhals må det tas hensyn til hvordan
overvann skal håndteres langs vegstrekningen, samt i hvilken grad overvann fra veg kan påvirke
vannkvaliteten til eventuelle resipienter/bekker i området. Dette gjøres innenfor fagtema
naturmangfold for begge alternativene til ny vegtrase. Begge alternativene til ny vegtrase for E39
inngår i avgrensningen av reguleringsplanen for E39 Stormyra-Barhals, men alternativene vil i
noe grad påvirke ulike arealer innenfor planområdet. Eksempelvis ligger alternativ 1 nærmere
Vinjeøra sentrum enn alternativ 2. Influensområdet defineres som det området som visuelt
berøres av de ulike alternativene for ny E39. Her inngår både nærvirkning og fjernvirkning. Dette
medfører at influensområdet kan strekke seg utenfor planområdet. Influensområdet tilknyttet
overvann samsvarer i stor grad med planavgrensningen, men i tillegg kan Vinjefjorden påvirkes
av eventuelle tiltak som utføres innenfor reguleringsområdet, se Figur 2.

Figur 2 Influensområdets utstrekning sammen med planområde
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3.2 Kunnskapsgrunnlag
Kunnskap om overvannets innvirkning i influensområdet er hentet fra:
•

Fiskeundersøkelser

•

Vannlinjeberegninger

•

Trafikkmengdeberegninger

•

Håndbøker fra Statens vegvesen: N200, V240, V712

•

Rapporter fra Statensvegvesen: Nr. 597

•

Utredninger fra NOU: Overvann i byer og tettsteder 2015:16
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4. Verdivurdering av delområder
4.1 Generelt om håndtering av overvann fra veger
Overvann er en samlebetegnelse på overflateavrenning som en følge av nedbør og/eller
smeltevann (NOU 2015:16, 2015). I dag er det ønskelig å håndtere overvannet lokalt samtidig
som man tilbakeholder eventuelle forurensninger før overvannet ledes til naturlige kilder som for
eksempel vassdrag, elver, bekker og innsjøer. Overvann fra veger kan være forurenset og det
kan derfor være behov for å rense overvannet før det slippes ut til resipient. Dette er ofte
nødvendig for å imøtekomme gjeldende lovverk som for eksempel forurensningsloven og
vannforskriften. For å kartlegge konsekvensene av direkte utslipp av forurenset overvann til
resipient, vurderes forurensningsbelastningen opp mot resipientens sårbarhet og evne til å ta imot
det forurensede overvannet. Rensekravene for overvann avhenger av forventet mengde trafikk
(ÅDT) og dersom det for eksempel er forventet en ÅDT på under 3000, er det ikke behov for
rensetiltak (iht. tabell 2.3 i N200), da det er lav sannsynlighet for biologiske effekter i resipient.

Figur 3 Oversikt over risiko for biologisk skade i vannforekomster med angitt behov for rensetiltak basert på
årlig trafikkmengde. Tabellen er hentet fra håndbok N200 Vegbygging (SVV, 2021)
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4.2 Generelle trekk for overvannshåndteringen i planområdet
Tabell 1 Oversikt over generelle trekk for overvannshåndtering i planområdet for de ulike alternativene

ÅDT
Krysningspunkt
Fjelna (elv)

Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

< 3000

< 3000

< 3000

Øst for Fjelnsetøyan,
Ved Fjelnsetøyan

Ved Ørstadmyran

oppstrøms enn alt. 0.
Hovedsakelig elve-

Grunnforhold*

ca. 330 meter lengre

og bekkeavsetning og
noe morenemateriale
og torv/myr.

Hovedsakelig elve- og

Hovedsakelig elve- og

bekkeavsetning, litt

bekkeavsetning og

morenemateriale og

torv/myr, samt noe

noe mer torv/myr enn

morenemateriale.

dagens situasjon.

Godt, middels og lite egnet
Infiltrasjonskapasitet*

Godt og middels
egnet

Godt og middels egnet.

infiltrasjons-kapasitet langs

Noe uegnede masser
for infiltrasjon i øst.

vegtrase, samt store deler
av traseen er uegnet som
en følge av mye torv/myr i
området.

Type drenering

--------

Kombinert åpen og
lukket drenering

Åpen drenering

* Informasjon om grunnforhold og infiltrasjonskapasitet er hentet fra NGUs løsmassekart

Begge vegalternativene inkluderer åpen drenering, noe som betyr at overvannet håndteres ved
hjelp av åpne grøfter. Det antas at deler av overvannet infiltreres i grunnen som en følge av at
store deler av planområdet består av masser som er godt egnet for infiltrasjon. Infiltrasjon av
overvann i grunnen vil også bidra til å redusere mengden forurensning tilført omkringliggende
resipienter. Generelt anbefales det å lede overvann fra vegarealer til robuste resipienter som i
liten grad vil påvirkes av forurensningsstoffer.
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4.3 Metode for å beregne årlig forurensningsutslipp i overvann
Årlig utslipp av forurensninger baseres på årlig avrenning og årlig middelkonsentrasjon av
forurensninger i overvannet. Følgende formel er benyttet for å beregne årlig forurensningsutslipp
til resipienter fra ny vegtrase for E39:
𝐿 = 𝑄å𝑟 ∗ 𝐶 ∗ 10−3
Hvor L er forurensningsutslipp for ulike stoffer (kg/år), Qår er årlig avrenning (m3/år) og C er
middelkonsentrasjon for ulike stoffer og arealtyper (mg/l). Den årlige avrenningen fra vegarealene
er beregnet ved hjelp av følgende formel:
𝑄å𝑟 = 𝑎 ∗ 𝐴 ∗ (𝑃 − 𝑏) ∗ 10−3
Hvor a er andel deltakende flater (for veier med ÅDT < 30 000 settes a = 0,7), A er vegarealet
(m2), P er årlig nedbør (mm) og b er fordampning (mm).
Tabell 2 inneholder middelkonsentrasjoner for et utvalg av relevante forurensningsstoffer tilknyttet
veg. Middelkonsentrasjonen tar utgangspunkt i ÅDT < 30 000 og er hentet fra tabeller i COWIs
rapport om beregning av forurensning fra overvann utgitt av (COWI, 2012). Legg merke til at disse
konsentrasjonene kun skal benyttes til estimering av forurensningsmengde i overvann.
Tabell 2 Oversikt over middelkonsentrasjoner for et utvalg av relevante stoffer. Hentet fra rapport om
forurensning fra overvann (COWI, 2012)

Forurensningsstoff

Middelkonsentrasjon

Enhet

Ammonium
Total N
Nitrat
Total P
Oppløst P
TSS
KOF
Klorid
Sulfat
As
Pb
Cd
Cr
Hg
Ni
Zn

0,1
0,9
0,5
0,15
0,15
50
40
120
15
2
15
0,2
3
0,05
3
50

gN/m3
gN/m3
gN/m3
gP/m3
gP/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
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Forurensningsutslippet i overvann for alternativ 1 og alternativ 2 vil i utgangspunktet være det
samme dersom vegarealene for begge alternativene er like. Dette er på grunn av at
forurensningsutslippet i overvann fra veger i samme områder benytter samme verdier for årlig
nedbørsmengde og samme middelkonsentrasjoner for de ulike forurensningsstoffene. Størrelsen
på forurensningsutslippet i hvert av alternativene er derfor avhengig av lengde og bredde på den
nye vegtraseen. I dette tilfellet vil konsekvensen av forurensningsutslippet i større grad ligge på
hvilke resipienter som blir tilført forurensning fra vegene.

4.3.1 Forurensningsutslipp i overvann for alternativ 1
I beregningene for alternativ 1 er det antatt at vegtraseen er 9 meter bred og ca. 4,4 kilometer
lang. Dette ga resultater som viser at det totale forurensningsutslippet i overvann for alternativ 1
er 19 748 kg/år. Forurensningsmengde fordelt på forurensningsstoffer er vist i Tabell 3.

Tabell 3 Beregnet forurensningsutslipp i overvann for alternativ 1
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Alternativ 1

Forurensningsmengde

Enhet

Ammonium

6,58

kg/år

Total N

59,23

kg/år

Nitrat

32,91

kg/år

Total P

9,87

kg/år

Oppløst P

9,87

kg/år

TSS

3290,76

kg/år

KOF

2632,61

kg/år

Klorid

7897,82

kg/år

Sulfat

987,23

kg/år

As

131,63

kg/år

Pb

987,23

kg/år

Cd

13,16

kg/år

Cr

197,45

kg/år

Hg

3,29

kg/år

Ni

197,45

kg/år

Zn

3290,76

kg/år

4.3.2 Forurensningsutslipp i overvann for alternativ 2
I beregningene for alternativ 2 er det antatt at vegtraseen er 9 meter bred og ca. 6,5 kilometer
lang. Dette ga resultater som viser at det totale forurensningsutslippet i overvann for alternativ 2
er 29 173 kg/år. Forurensningsmengde fordelt på forurensningsstoffer er vist i Tabell 4.
Tabell 4 Beregnet forurensningsutslipp i overvann for alternativ 2
Alternativ 1

Forurensningsmengde

Enhet

Ammonium

9,72

kg/år

Total N

87,50

kg/år

Nitrat

48,61

kg/år

Total P

14,58

kg/år

Oppløst P

14,58

kg/år

TSS

4861,35

kg/år

KOF

3889,08

kg/år

Klorid

11667,24

kg/år

Sulfat

1458,41

kg/år

As

194,45

kg/år

Pb

1458,41

kg/år

Cd

19,45

kg/år

Cr

291,68

kg/år

Hg

4,86

kg/år

Ni

291,68

kg/år

Zn

4861,35

kg/år
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4.4 Sårbarhetsvurdering av vannforekomster
Tabell 5 viser en oversikt over hvilke vannforekomster som kan påvirkes av forurensningsutslipp
fra veg til overvann for de ulike alternativene til ny E39. Vannforekomstene er listet opp fra øst til
vest, hvorav noen av bekkene har fått eget navn da det ikke er oppgitt navn i kartdata.
Tabell 5 Oversikt over vannforekomster som kan påvirkes av eventuelle forurensningsutslipp fra ny
vegtrase for E39
Vannforekomst

Alt. 1

Alt. 2

Status fra vann-nett.no

Resultater fra
fiskeundersøkelser

Vinjefjorden-indre er kartlagt med svært god
Vinjefjorden

x

x

økologisk tilstand og forurensninger har liten
påvirkningsgrad for vannforekomstens

-------

økologiske og kjemiske tilstand.
Ingen påvist verdi til
Berhalsbekken

x

x

-------

fisk. Utløp til
Vinjefjorden.
Ingen påvist verdi til

Tjørrhellbekken

x

x

-------

fisk. Utløp til
Vinjefjorden.
Bekken er liten og det

Bekk fra
Fjelnsetåsen

x

x

-------

forventes ingen verdi
for fisk. Utløp til
Vinjefjorden.
Ingen fisk i bekken.

Vollabekken

x

x

-------

Utfordrende vandring
forbi kulvert. Utløp til
Vinjefjorden.
Ingen fisk registrert
ved årets elektriske
fiske. Veldig begrenset

Klokkarbekken

x

-------

verdi for fisk som en
følge av vanskelige
oppgangsforhold og
liten vannføring. Utløp i
Fjelna.
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Registrert
vandringshinder like
Skardbekken

x

-------

oppstrøms skogsvei.
Mulig potensiale for
sjøørret. Utløp i Fjelna.
Registrert som bra
produksjonsbekk,

Ørstadbekken

x

-------

Observert
vandringshinder. Mulig
potensiale for sjøørret.
Utløp i Fjelna.

Fjelna nedstrøms utløp Fjelna Kraftverk er
Fjelna

x

x

kartlagt med svært dårlig tilstand som en følge

Utløp i Vinjefjorden.

av påvirkning av lakselus.

Mjøkstadbekken

x

-------

Bekk fra Leitmyra
som krysser dagens

x

-------

E39

Utløp i Tjønnan på
Stormyra.

Utløp i Tjønnan på
Stormyra.

Ingen fisk påvist, men
Bekken er en av flere tilløpsbekker til

Holbekken

x

x

passasjen vil ha en

Dammen. Den økologiske tilstanden til

verdi for eventuelt

tilløpsbekken er kartlagt til å være god, men

amfibier/småvilt. Utløp

det er ukjent i hvilken grad mulige

i Tjønnan på Stormyra,

vandringshindringer påvirker bekkens

men bekken går videre

økologiske og kjemiske tilstand.

fra Tjønnan til
Dammen.
Kartlagt som

Kleivbekken

x

x

-------

produksjonsbekk for
ørret. Utløp i Søo.

Søo Dammen – Vasslivatnet er kartlagt med
Søo

x

moderat økologisk tilstand som en følge av
moderate oksygenforhold. I tillegg blir elva i

Utløp i Dammen.

stor grad påvirket av vannkraft i området.

Det er kun elva Fjelna og sidebekkene som er anadrom, altså laks- og sjøørretførende.

11 (24)

4.5 Sårbarhetsvurdering drikkevannsforsyning
Deler av reguleringsområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til drikkevannsforsyningen i Heim
kommune. Det er derfor gjort rede for hvilke konsekvenser vegalternativene kan ha for
drikkevannsforsyningen.

Forurensning fra vegarealer: Ved ny trase for E39 er det både for vegalternativ 1 og vegalternativ
2 gjort en vurdering på forurensningsutslipp i overvann fra vegarealene. Basert på at estimert
ÅDT er under 3000 er det lav sannsynlighet for biologiske effekter i vannforekomsten. Det betyr
at drikkevannsforsyningen i Heim kommune i svært liten grad påvirkes av tiltakene innenfor
reguleringsområdet.

Det

er

likevel

utredet

avbøtende

tiltak

for

å

sikre

minimalt

forurensningsutslipp til vannforekomster og myrområder i nedbørsfeltet. Disse omtales nærmere
i kapittel 7.

Forurensning fra massedeponi: Ved Kårøydalsvegen sør for Lubbahaugmyra er det lagt inn et
større område for midlertidig deponering av masser, se plassering i Figur 4. Deponiets plassering
er utenfor nedbørsfeltet som inngår i nedbørsfeltet til drikkevannsforsyningen i Heim kommune,
og det antas derfor at deponiet ikke vil ha noen konsekvenser for drikkevannsforsyningen.
Eventuelle forurensninger fra deponiet vil som en følge av terrenget i området ledes vekk fra
nedbørsfeltet og ved eventuell etablering av deponiet anbefales det ikke å gjøre terrenginngrep
som kan påvirke dagens avrenningslinjer.

Figur 4 Plassering av deponiområde i forhold til nedbørsfelt
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4.6 Delområder for overvann for alternativ 1 – gjennom Vinjeøra
Alternativ 1 følger stort sett dagens trasé. Ved en eventuell utbygging av alternativ 1 vil de samme
bekkene krysses som i dag, men et par av bekkene vil få nye krysningspunkt, se Figur 5.

Figur 5 Oversikt over bekkekrysninger og vegtrase for alternativ 1

Da alternativ 1 krysser 8 bekker er det valgt å dele vegstrekningen inn i 8 delområder for å
kartlegge hvor store mengder forurensning som går til hver vannforekomst/resipient.
Delområdene for alternativ 1 er navngitt med tall fra 1 til 8 og
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Tabell 6 viser estimert forurensningsutslipp til hver vannforekomst.
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Tabell 6 Estimert forurensningsutslipp til hver resipient basert på terrengutforming

Estimert andel
Delområde

Vegprofilnr.

Resipient

forurensning i
overvann fra veg til
resipient (%)

Estimert
forurensningsmengde
(kg/år)

1

4150

Berhalsbekken

5

898

2

4020

Tjørrhellbekken

8

1436

3

3190

17

3052

4

2775

Vollabekken

13

2334

5

1850

Klokkarbekken

24

4309

6

2195

Fjelna

13

2334

16

2872

4

718

Bekk fra
Fjelnsetåsen

Bekk fra
7

1100

Leitmyra som
krysser dagens
E39

8

500

Holbekken fra
dammen

Estimert forurensningsmengde til hver resipient tar utgangspunkt i dagens terrengutforming og
antatt vegareal med avrenning til resipient. Tallene i
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Tabell 6 er derfor et grovt estimat på hvilke bekker som i størst grad blir tilført forurenset overvann
fra vegalternativ 1. For alternativ 1 er det i størst grad Klokkarbekken og bekken fra Fjelnsetåsen
som blir påvirket av forurensningsmengder fra vegen. Da disse bekken er kartlagt til å ha ingen
eller veldig liten verdi for fisk anses det som lav risiko å tilføre forurensningsmengdene til disse
bekkene. I tillegg har bekkene utløp til Fjelna og Vinjefjorden, hvor det forventes en sterk
fortynning av forurensningsstoffer ut fra vanninnhold og vannføring i resipientene.
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4.7 Delområder for overvann for alternativ 2 – utenom Vinjeøra
I likhet med alternativ 1 er det gjort en kartlegging av bekkekrysninger langs tiltenkt vegtrase for
alternativ 2. I utførte flom- og vannlinjeberegninger for E39 Stormyra-Barhals kommer det frem at
alternativ 2 innebærer 12 bekkekrysninger. Basert på kartlagte bekkekrysninger er området delt
opp i 12 delområder navngitt fra A til K. Figur 6 viser en oversikt over bekkekrysninger langs
vegtraseen for alternativ 2, samt delområdene.

Figur 6 Oversikt over delområder for overvann og tilhørende bekker

Fra vest krysses følgende bekker: Berhalsbekken, Tjørrhellbekken, Vollabekken, Skardbekken,
Ørstadbekken, Mjøkstadbekken, Holbekken og Kleivbekken. I tillegg er det tre ukjent bekkeløp
som krysses, samt elva Fjelna. For hvert delområde er det estimert hvor stort årlig
forurensningsutslipp som forventes å gå til hver resipient basert på totalt forurensningsutslipp
langs vegen, se Tabell 7.
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Tabell 7 Estimert forurensningsutslipp til hver resipient basert på terrengutforming

Estimert andel
Delområde

Vegprofilnr.

Resipient

forurensning i
overvann fra veg til
resipient (%)

Estimert
forurensningsmengde
(kg/år)

A

4150

Berhalsbekken

3

875

B

4030

Tjørrhellbekken

5

1459

C

3280

11

3209

D&E

2840 & 2530

Vollabekken

11

3209

F

2150

Skardbekken

4

1167

4

1167

5

1459

G

1990

H

1625

Bekk fra
Fjelnsetåsen

Bekk rett øst for
Skardbekken
Ørstadbekken

I

1470

Fjelna

9

2626

J

790

Mjøkstadbekken

12

3501

K

320

Holbekken

25

7292

L

-1380

Kleivbekken

11

3209

Estimert forurensningsmengde til hver resipient tar utgangspunkt i dagens terrengutforming og
antatt vegareal med avrenning til resipient. Tallene i Tabell 7 er derfor et grovt estimat på hvilke
bekker som i størst grad blir tilført forurenset overvann fra vegalternativ 2. For alternativ 2 er det
i størst grad Holbekken og Mjøkstadbekken oppstrøms Tjønnan på Stormyra som blir påvirket av
forurensningsmengder fra vegen. Da disse bekkene er kartlagt til å ha ingen verdi for fisk, anses
det som lav risiko å tilføre forurensningsmengdene til disse bekkene. Begge bekkene har
avrenning til myrområdet på Stormyra, noe som anses som positivt da torv- og myrområder bidrar
til å rense vann. Når vannet renner gjennom myra og torvmosene blir nemlig vannet renset.

I

tillegg viser utførte vannlinjeberegninger at vannføringene i bekkene vil være høye ved større
nedbørshendelser, noe som medfører at forurensningsstoffene i stor grad fortynnes i
resipientene.
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4.8 Konsekvens for delområder i de ulike vegalternativene
Tabell 8 Verdi, påvirkning og konsekvens for vegalternativ 1

Alt. 1

Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

1

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

2

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

3

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

4

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

5

Noe

Ubetydelig endring

0

6

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

7

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

8

Noe

Ubetydelig endring

0

Konsekvens for tema om håndtering av overvann fra veg er

Ubetydelig
konsekvens

Tabell 9 Verdi, påvirkning og konsekvens for vegalternativ 2

Alt. 2

Delområder

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

A

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

B

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

C

Uten betydning

Ubetydelig endring

0

D og E

Uten betydning

Noe forringet

0

F

Noe

Noe forringet

-

G

Uten betydning

Noe forringet

0

H

Noe

Noe forringet

-

I

Noe

Ubetydelig endring

0

J

Uten betydning

Noe forringet

0

K

Noe

Noe forringet

-

L

Noe

Ubetydelig endring

0

Konsekvens for tema om håndtering av overvann fra veg er

Ubetydelig
konsekvens
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5. Usikkerhet tilknyttet datagrunnlaget for overvannstematikken
Beregning av forurensningsutslipp: I beregningene for forurensningsutslipp i overvann fra veg er
det ikke tatt hensyn til eksisterende konsentrasjoner av de undersøkte stoffene i resipientene og
beregningene baserer seg derfor kun på tilført forurensning til vannforekomst fra veg. Det er heller
ikke gjort rede for variasjoner gjennom året og for eksempel ved ekstreme nedbørshendelser etter
en lengre tørrværsperiode, kan det oppstå overvannsmengder med høyere konsentrasjoner enn
det som er oppgitt i tabellen. Estimert forurensningsmengde til hver resipient tar kun utgangspunkt
i dagens terrengutforming og er derfor et grovt estimat på hvilke bekker som i størst grad blir tilført
forurenset overvann fra vegalternativene. Avslutningsvis tar ikke mengdeberegningene hensyn til
fortynning i bekkene basert på middelvannføringen.

Sårbarhetsvurdering av vannforekomster: Sårbarhetsvurdering av vannforekomstene er basert
på resultater fra utførte fiskeundersøkelser og registrert data på vann-nett.no (NVEs
inngangsportal til informasjon om vann i Norge). Fiskeundersøkelsene inkluderer ikke alle
bekkene som nye vegtraseer kan komme til å påvirke, og det er derfor bare registrert
utløpsresipient på noen av bekkene. I tillegg er det kun et fåtall av vannforekomstene i
influensområdet som er registrert på vann-nett.no, noe som medfører stor usikkerhet tilknyttet
økologisk og kjemisk tilstand på flere av bekkene. Dette er noe som burde vært kartlagt dersom
det hadde vært behov for rensetiltak i henholdt til Statens vegvesen håndbok N200.

6. Konsekvensvurdering av hele tiltaket
Ifølge tabell 2.3 i N200 er det i utgangspunktet ikke behov for å rense overvannet fra
vegalternativene for E39, da den årlige trafikkmengden for begge alternativene er under 3000.
Det er likevel gjort en grov kartlegging av hvilke resipienter som i størst grad vil påvirkes av
forurensningsutslipp i overvann fra vegene. Beregningene viser at forurensningsutslippet i
overvann på strekningen Barhals – Stormyra i liten grad vil påvirke resipientene i området. I tillegg
forventes det små mengder forurensningsstoffer til resipientene som en følge av fortynning i
resipientene pga. høyt vanninnhold og vannføring. Det vurderes derfor til at urenset overvann fra
alle delområdene i både alternativ 1 og 2, trygt kan tilføres resipientene da det i liten grad vil
medføre forringelse fra dagens tilstand.
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Som

nevnt

tidligere

ligger

begge

vegalternativene

innenfor

nedbørsfeltet

til

drikkevannsforsyningen i Heim kommune og eventuelle forurensningsutslipp i overvann fra
vegarealene ved Stormyra kan ha betydning for drikkevannsforsyningen. I tillegg befinner det seg
en del myr i reguleringsområdet. Da myrområder kan påvirke både grunnvannstand og
avrenningsmønster, er det hensiktsmessig å anta at deler av reguleringsområdet er av stor
betydning for den hydrologiske vannbalansen i området. Det er derfor viktig å opprettholde den
naturlige grunnvannstanden i området og sikre at myrområdene ikke blir tørre slik at man
reduserer utslipp av klimagasser fra myr. Det bør derfor utføres avbøtende tiltak for å sikre at de
eksisterende myrområdene ikke blir påvirket av den nye vegtraseen for E39.

Oppsummert er følgende virkninger kartlagt i utredningen av overvannshåndteringen langs E39:
•

Ut fra trafikkmengden er det ikke behov for rensetiltak utover avrenning fra vegskulder og
infiltrasjon i grunnen. Dette er i henhold til Statens vegvesen håndbok N200.

•

Forurensningsutslipp i overvann fra veg vil ikke forverre dagens situasjon i pårørte
vannforekomster. Hovedsakelig på grunn av lave trafikkmengder og at store deler av
overvannet vil renses naturlig via infiltrasjon i grøfter og eventuelle forurensningsutslipp
til resipient vil i stor grad fortynnes.

•

Vannbalansen i influensområdet inkl. grunnvannstanden ivaretas gjennom åpne
løsninger som leder overvannet trygt tilbake til det naturlige kretsløpet.

•

Myrområdene i reguleringsområdet spiller en viktig rolle for den naturlige vannbalansen i
område og i forbindelse med klimagassutslipp. Det bør derfor etterstrebes å bevare
eksisterende myrer slik at de ikke blir påvirket av ny vegtrase for E39.

•

Deler

av

reguleringsområdet

for

vegalternativene

inngår

i

nedbørsfeltet

til

drikkevannsforsyningen i Heim kommune. Det er derfor hensiktsmessig å forsikre seg om
at

eventuelle

forurensninger

fra

veg

ikke

gir

negative

konsekvenser

for

drikkevannsforsyningen. Det bør derfor vurderes avbøtende tiltak i områder hvor
overvannet

har

utslipp

til

vannforekomster

innenfor

nedbørsfeltet

til

drikkevannsforsyningen.
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7. Forslag til avbøtende tiltak
Ifølge N200 er det som nevnt tidligere ikke behov for rensetiltak dersom den årlige trafikkmengden
ikke overskrider 3000. Det er derfor gjort en vurdering på at det ikke er behov for avbøtende tiltak
utover løsningen for overvannshåndteringen som allerede er planlagt. Dette gjelder for begge
alternativene.

7.1 Alternativ 1 – Overvannstiltak
Overvannshåndteringen i Alternativ 1 består av en kombinasjon mellom åpen og lukket drenering.
I alternativ 1 er det planlagt at Ca. 2,1 km av hovedveien har lukket drenering, mens resterende
strekninger skal ha åpen drenering. Et delvis lukket drenssystem innebærer et større antall
sandfang og overvannskummer enn et helt åpent system. Det vil dermed medføre et større behov
for vedlikehold, eksempelvis blir det flere sandfang som krever regelmessig tømming. På
strekninger hvor det etableres åpen drenering vil overvannet ledes trygt bort fra vegbanen ved
hjelp av sidegrøfter. Deler av overvannet vil infiltrere i grunnen, noe som bidrar til en naturlig
renseprosess av overvannet. Innenfor nedbørsfeltet til drikkevannsforsyning i Heim kommune er
det også tiltenkt lukket drenering for å redusere partikkelutslipp.

7.2 Alternativ 2 – Overvannstiltak
Overvannshåndteringen i Alternativ 2 baserer seg i all hovedsak på åpen drenering. I områder
hvor det ikke er mulig å føre overvannet til resipient som en følge av terrenget og i områder hvor
det er ønskelig å redusere partikkelutslipp, er det planlagt å etablere lukket drenering.
Eksempelvis gjelder dette for områder innenfor nedbørsfeltet til drikkevannsforsyningen i Heim
kommune og for områder som består av myr.
Et åpent drenssystem langs E39 innebærer å infiltrere overvann ved hjelp av åpne grøfter og
sikre trygg avledning av overvann fra vegbanen. Forurensning fra overvann som ikke infiltreres i
grunnen vil i stor grad fortynnes i resipienten pga. vannføringen og vanninnhold. På den måten
vil dagens situasjon ikke forverres. Alternativ 2 påvirker myrområdene i planområdet i større grad
enn Alternativ 1. Den planlagte overvannshåndtering i Alternativ 2 innebærer derfor tiltak som
bidrar til å opprettholde den naturlige vannbalansen i området, og grunnvannstanden skal
eksempelvis ikke påvirkes av disse overvannstiltakene.
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Det er tiltenkt løsninger som sørger for at overvannet ledes til myrene istedenfor å gå direkte til
resipient. Det skal også etableres løsninger som forhindrer at overvannet ledes fra en myr til en
annen. Dette gjøres for eksempel ved å plassere stikkrenner høyere enn terrengnivå for å sikre
lagring av vann.
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