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Til: Skanska AS/Statens vegvesen 

Fra: Norconsult v. Annlaug Meland 

Sted, dato Sandvika, 2018-01-16 

Kopi til: Jill Hammari Sveen 

E6 Helgeland sør- parsell 6 - vurdering etter Vannforskriften 

Innledning 

Norge har implementert EUs vanndirektiv, uttrykt som «Forskrift om rammer for vannforvaltningen». I 

Vannforskriftens § 1 heter det at forskriften skal «gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 

mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene». Vannforskriften setter miljømål 

for vannforekomstene i §§ 4-6, samtidig som den under gitte betingelser åpner for inngrep som kan svekke 

mulighetene til å nå målene for det aktuelle vassdraget, jfr. Vannforskriftens § 12. Planen for bygging av ny 

E6 Helgeland vil berøre vannforekomster i ulik grad, og derfor er det i dette notatet vurdert om 

Vannforskriftens § 12 kan komme til anvendelse. Dette notatet dekker vurdering i forhold til parsell 6.  

Vurdering 

Bygging av E6 parsell 6 Mjåvatn-Håkali inkluderer flere kryssinger av mindre bekker samt kryssing av 

Luktvasselva (Hattelva) og Straumanelva, plastring langs noen elvestrekninger i Luktvasselva og 

Straumanelva, og mulige stabiliseringsarbeid på flere elvestrekninger.  Alle kryssinger av bekker og mindre 

vassdrag utenom en, berører vannforekomst «Sideelver til Luktvasselva og Ømmervatnet» (152-10-R), som 

er en samlende vannforekomst for alle bekker som drenerer til Straumanelva, Ømmervatn og Hattelva. 

Denne vannforekomsten er vurdert i Vann-nett pr. jan. 2018 til å ha god økologisk tilstand (Vann-nett, 2018). 

Grunnlaget for vurderingen i Vann-nett er ikke basert på registreringer eller prøvetakinger i 

vannforekomsten, men kun etter erfaring fra andre nærliggende vannforekomster. Den sørligste delen av 

parsell 6 krysser en bekk som ligger i vannforekomst: «Engåselva, Hellfjellelva m. fl.» (152-38-R), som er en 

samlende vannforekomst av alle bekker som drenerer til Fustvatn og Mjåvatn fra vest. Denne 

vannforekomsten er vurdert pr. jan. 2018 til å ha god økologisk tilstand (Vann-nett, 2018). 

Straumanelva (152-24-R) og Luktvasselva (152-23-R) skal begge krysses av større nye broer med 

brupilarer. De er begge antatt å ha moderat økologisk tilstand pr. jan. 2018 (Vann-nett, 2018), og står i risiko 

for å ikke oppnå miljømålet innen 2021. Mjåvatnet (152-498-L) og Ømmervatn (152-499-L) som 

vannforekomster er registrerte med udefinert økologisk tilstand, og begge står i risiko for å ikke nå miljømålet 

innen 2021.  

Ny E6 skal bygges med nye broer over Luktvasselva og Straumanelva på nye strekninger. Broene skal 

bygges med 2-3 pilarer samt arbeide langs elvekanten, fundament/plastring i elvekanten og muligens 

geoteknisk stabilisering av elvekanter og elvebunn i varierende lengde for de to elvene. Det forventes ikke at 

strømforhold vil endres etter at broene er ferdigstilt, men for strekningene hvor det kan bli geoteknisk 

stabilisering av elvebunn og kanter vil elvebunnen endres og muligens gjort mer homogen dersom det ikke 

gjennomføres gode avbøtende tiltak. Dette kan endre elvens karakter som gyte- og til dels oppvekstområder 

for fisk, samt forholdene for bunndyr på berørte strekninger. Tiltakene for parsell 6 i Straumselva vil påvirke 

en strekning på inntil ca. 600 m av total elvelengde på 2,51 km, og tiltakene i Luktvasselva ca. 1,0 km av 

total elvelengde for vannforekomsten på 8,3 km. Plannivået gir per i dag ikke tilstrekkelig kunnskap og hvor 

stort omfang steinplastringer og støttefyllinger vil få. Det er satt inn tiltak med å bevare en del kantvegetasjon 

og noe tilbaketrukket plastring (uten inngrep i elven) på enkelte strekninger.  
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Alle bekke- og elvekryssinger ved parsell 6 er planlagt slik at det ikke vil bli noen fiskevandringshinder for 

mulig gytende innlandsørret fra Mjåvatn eller Ømmervatn (og ev. sjøørret når fisketrappen ved Forsmoforsen 

åpnes etter at vassdraget en gang blir friskmeldt for Gyrodactylus salaris), samt vandring i Luktvasselva og 

Straumanelva. 

For planlagt berørte småbekker hvor det er potensiale for habitat for fisk (utover konkrete krysninger nevnt 

over) forventes det at bygging av ny E6 ikke vil føre til nye fiskevandringshinder, eller permanent forringelsen 

av elvene som mulige gyte og oppvekstområder for innlandsørret (og evt. sjøørret) For Mjåvatnet er det 

regulert inn en mulig mindre fylling ned i vatnet. Arealet vil muligens tas i bruk som fylling. Med en mindre 

utfylling i Mjåvatnet blir en del av strandsonen berørt, men slike tiltak vil sjelden kunne føre til at 

vannforekomsten ikke oppnår god økologisk status. 

Det forventes at avrenning fra veg etter bygging av ny E6 på strekningen, vil være omtrent lik som i dag og 

dermed ikke vil gi vesentlige endret påvirkning.  

Selv om det vil bli noen fysiske endringer i bekkene og innsjøen Mjåvatnet planlagt for parsell 6 vurderes det 

at tiltakene som berører vannforekomstene «Sideelver til Luktvasselva og Ømmervatnet», «Engåselva, 

Hellfjellelva m. fl.» og Mjåvatnet ikke vil føre til at dagens tilstand endres, forringes eller at mulighetene for å 

oppnå miljømålet om god økologisk eller kjemisk tilstand jfr. Vannforskriftens §4 ikke kan nås. Det vurderes 

også at tilstanden ikke forringes i et slikt omfang som § 12 omtaler som ny aktivitet eller nye inngrep. Det 

legges da til grunn at det gjennomføres de nødvendige avbøtende tiltak for å opprettholde økologisk 

kontinuitet herunder vandringsveier for fisk.  

For vannforekomstene Straumanelva (152-24-R) og Luktvasselva (152-23-R) som begge har moderat 

økologisk status, vil tiltakene føre til større fysiske endringer i deler av vannforekomstene. Dette kan føre til 

at dagens tilstand kan endres, forringes eller at mulighetene for å oppnå miljømålet om god økologisk eller 

kjemisk tilstand jfr. Vannforskriftens §4 ikke kan nås. Bakgrunnen for denne vurderingen er at særlig fisk kan 

bli betydelig påvirket på strekningen. Det er imidlertid usikkerhet i vurderingen da mer detaljert 

kunnskapsgrunnlag om fisk i direkte berørte områder og i vannforekomsten som helhet er dårlig. Derfor 

vurderes det at Vannforskriftens §12 om ny aktivitet eller nye inngrep kan komme til anvendelse. Det er 

særlig § 12 a om at «alle praktiske gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomsten tilstand» som kan bli mest aktuell. I praksis betyr det at det må legges ytterligere vekt på å 

planlegge gode avbøtende tiltak.  

I anleggsperioden vil det trolig være økt avrenning til vassdrag som kan føre til høyere turbiditet grunnet 

gravearbeider og evt. økt nitrogeninnhold grunnet mulig avrenning fra sprengstoffrester i sprengstein. I tillegg 

kan fiskevandring hindres en begrenset periode i enkelte bekker. Disse påvirkningene kan endre den 

økologiske statusen midlertidig.  Det legges til grunn at nødvendige avbøtende tiltak vil gjennomføres for å 

forhindre ytterligere forringelse av tilstanden i vannforekomster som blir direkte berørt, men også andre 

vannforekomster som indirekte kan berøres. Siden påvirkningene i anleggsfasen er tidsbegrenset, vurderes 

det at det ikke vil være av et sånt omfang at det blir varig endring av økologisk eller kjemisk tilstand i 

vannforekomsten som følge av tiltaket.  

Konklusjon 

Det vurderes at tre av vannforekomstene som berøres av bygging av parsell 6 ved E6 Helgeland Sør, ikke vil 

få endret økologisk eller kjemisk tilstand i driftsfase, og at miljømålene i Vannforskriftens §4-6 fortsatt nås 

eller vil kunne nås selv om tiltaket gjennomføres.  

For vannforekomstene Straumanelva (152-24-R) og Luktvasselva (152-23-R) vurderes det at bygging av 

parsell 6 kan berøre vannforekomstene i slikt omfang fysisk at dagens tilstand kan endres, forringes eller at 

mulighetene for å oppnå miljømålet om god økologisk eller kjemisk tilstand jfr. Vannforskriftens §4 ikke kan 

nås. Hovedendringen kan komme på fisk og bunndyr. Derfor vurderes det at kan være aktuelt at 

Vannforskriftens §12 om ny aktivitet eller nye inngrep kan komme til anvendelse for disse to 
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vannforekomstene. Det er særlig § 12 a om at «alle praktiske gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense 

negativ utvikling i vannforekomsten tilstand» som er mest aktuell. I praksis betyr det at det må legges 

ytterligere vekt på å planlegge gode avbøtende tiltak.  

 

 


