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SAMMENDRAG 

Multiconsult utfører på oppdrag for Statens vegvesen Region Midt, reguleringsplan for ny E6 på 
strekningen Selli – Asphaugen– trøa. Planområdet strekker seg over ca. 4 km. 

Forprosjekt for VA omhandler vegdrenering, håndtering av terrengvann og kryssende bekker og elver, samt 
omlegging av kommunale og private VA-ledninger ved bygging av ny E6. 

Flomberegning og dimensjonering av stikkrenner/ kulverter for bekke- og elvekrysninger langs vegen er 
gjort i notat for hydrologi, 416474-RIVass-NOT-001. 

Tiltakene omfatter ca.9,5 km ny VA-grøft og ca. 900 m bekkeomlegging. 7 bekker legges i stikkrenner under 
E6, og i tillegg bygges flere mindre stikkrenner for å ta hånd om flomvann og avrenning fra veg. 

Kommunal VA-trase på Asphaugen må legges om i ny krysning under E6 og lokalveger, totalt ca. 250 m 
omlegging. Asphaugen pumpestasjon må flyttes på grunn av store fyllinger 
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1 INNLEDNING 
Multiconsult utfører på oppdrag for Statens vegvesen Region Midt, reguleringsplan for ny E6 på 
strekningen Selli – Asphaugen– Trøa.  

Forprosjekt for VA omhandler vegdrenering, håndtering av terrengvann og kryssende bekker og 
elver, samt omlegging av kommunale og private VA-ledninger ved bygging av ny E6. 

1.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Steinkjer kommune, like nord for Steinkjer sentrum, ved Rungstadvatnet og 
Asphaugen.  Planområdet strekker seg over ca. 4 km.  

 

2 GRUNNLAG/ FORUTSETNINGER 

2.1 Generelt 
Prosjektering gjennomføres i henhold til Statens vegvesens håndbok N200, norske standarder og 
kommunens normer og standarder.   

2.2 Hydrologi og dimensjonering 
Dimensjonerende returperiode for nedbør er i henhold til håndbok N200 satt til 200 år for kulverter, 
innløp, utløp og nedføringsrenner på tvers av vegen. 200 år gjelder også for nye eller justerte elve- 
eller bekkeløp. 

Det forutsettes bruk av returperiode 100 år for dimensjonering av rister, sluk, overvannsledninger og 
terrenggrøfter langs veg. 

Flomberegning og dimensjonering av stikkrenner/ kulverter for bekke- og elvekrysninger langs vegen 
er gjort i et eget notat for hydrologi, 416474-RIVass-NOT-001. 200-årsflom er beregnet med den 
rasjonelle metode og med flomfrekvensanalyse, og den høyeste flomverdien er valgt for hvert felt. 
Ingen av de undersøkte rørene/ kulvertene unntatt kulverten ved Sneve har tilstrekkelig kapasitet for 
en 200-årsflom. Anbefalte diametere for eksisterende og nye krysninger er gjengitt i notatet.  

Beregningene multipliseres med klimafaktor på 1,4 for framtidig økt nedbør. 

Beregningene er basert på innløpskontroll og at vannstand oppstrøms røret er lik rørets diameter. 
Hvis man aksepterer et dykket innløp kan flere av de eksisterende rørene ha tilstrekkelig kapasitet. 

 

2.3 Valg av materialer og minimumsdimensjoner 

2.3.1 Overvannsledninger og drensledninger 

For drensledninger og overvannsledninger i dagsoner tas det utgangspunkt i minimumsdimensjon på 
henholdsvis 200 mm og 250 mm. Det skal i utgangspunktet brukes dobbeltveggede plastrør (DV), 
men betong kan under detaljplanlegging vurderes i spesielle tilfeller, blant annet ved uttrekk fra 
vegområdet og krysninger under veger og støyvoller. 
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2.3.2 Stikkrenner 

Stikkrenner fra og med 600 mm planlegges utført i armert betong. Andre materialer som for 
eksempel PE kan vurderes i detaljprosjektering. 

2.3.3 Kummer 

Overvannskummer og sandfang utføres i betong. Overgangen mellom plast og betong inkluderes i 
kummene (støypes).  

Antall og dimensjon på rør inn og ut av kummene vil være dimensjonerende for størrelsen på 
kummene. 

 

2.4 Kommunale VA-anlegg 
VA-kartdata, tegningsgrunnlag og informasjon om VA-anlegg under planlegging/ utførelse er gitt av 
Steinkjer kommune.  

Et nybygd VA-anlegg i området fra Asphaugen og nordover til Oksåsvegen er utført med tilpasninger 
til planlagte vegtraseer. Endringer av planene i ettertid fører likevel til at ny krysning av E6 ved 
Asphaugen må etableres. Spillvannspumpestasjonen ved Asphaugen kommer også i konflikt med 
planlagt vegtrase. 

For øvrig berøres kommunale VA-anlegg i liten grad i planområdet. 

 

2.5 Private VA-ledninger, vanningsanlegg og landbruksdrenering 
Det er ikke kjent at anlegget vil berøre private anlegg for vann og avløp. Anlegget vil kunne berøre 
jordbruksdrenering i området ved og nord for Asphaugen. Dette må kartlegges ytterligere i 
detaljprosjektering. 
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3 BESKRIVELSE AV TILTAK 

3.1 Drenering og håndtering av overflatevann 

3.1.1 Prinsipper for drenering og overvann 

 

 

Skissen viser prinsippløsning for drenering og overvannshåndtering langs veg. Avrenning fanges opp i 
sidegrøft og ledes via overvannsrør til utløp i bekk, stikkrenne eller på terreng. 

3.1.2 Ny lokalveg -linje 20100, profil 0 - 700  

I sør starter planområdet med en ny lokalveg langs eksisterende E6 fra dagens avkjøringsrampe ved 
Kvam.  Vegen ligger her delvis på eksisterende adkomstveger. Vegen har høybrekk ca i profil 340 og 
avrenning kan på hver side føres ned til Selesbekken.  

Fra profil 600 til ca. profil 700 vil vegen delvis overfylle dagens bekkeløp, og bekkeløpet må flyttes. Se 
avsnitt 3.2. 

Se tegning GH101. 

3.1.3 Ny E6-linje 16000, profil 0 – 650 

Lokalvegen forlenges nordover etter avkjøring til Sneve, og ligger i fjellskjæring parallelt med ny E6. 
Den kobles mot eksisterende E6-trasé like sør for Rungstadvatnet. Nye E6 vil på store deler av denne 
strekningen ligge med fylling over det eksisterende bekkeløpet til Selesbekken. I sør vil lokalvegen 
fylle igjen bekkeløpet.  

Selesbekken vil måtte legges om i nytt bekkeløp på begge sider av vegene. Det nye bekkeløpet må 
delvis ligge i høy skjæring inn i dagens terreng. Ca. i profil 150 bygges ny stikkrenne for krysning av 
begge vegene. Terrengforholdene og avkjørselen til Sneve på vestsiden fører til at krysningen må 
legges skrått på vegen. Sidebekken Steinsengbekken legges i rør under ny E6 i profil 20. Bekkene har 
lite fall i området, og ny kryssing blir slik at fiskens vandringsmuligheter opprettholdes. Se avsnitt 3.2. 
I ca. profil 500 kommer en mindre bekk, Kvernhusbekken, ned fra vest, og legges i Ø1200-rør under 
begge vegene til utløp i Selesbekken. 

E6 har lavbrekk ved stikkrenna til Steinsengbekken og avrenning langs vegene nord for dette føres 
dit, med utløp til bekk eller stikkrenne. 

Ved profil 600 legges ny E6 i bru over skogsbilveg, bekk og viltpassasje. Snittet nedenfor viser tenkt 
løsning. 
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Se tegning GH101 og GH102. 

3.1.4 Ny E6-linje 16000, profil 650 - 1800 

Videre nordover følger ny E6 østsiden av Rungstadvatnet. Vegen går gjennom to store fjellskjæringer 
og det varierer mellom tosidig fjellskjæring, fjellskjæring + fylling og noe tosidig fylling. Avrenning 
føres ut til Rungstadvatnet. En mindre bekk krysser E6 ca. i profil 1420, og legges i Ø1200-rør. Etter 
behov må det bygges avskjærende terrenggrøfter ovenfor fjellskjæringene. 

Se tegning GH103 og GH104. 

3.1.5 Ny E6-linje 16000, profil 1800 - 2150 

Nordøst for Rungstadvatnet legges E6 på fylling øst for et stort myrområde med høyt grunnvann. 
Vegen fortsetter videre nordover inn i tosidig jodskjæring mot Asphaugen. 

I profil 1900 krysses Nesja, som er den største innløpsbekken til Rungstadvatnet. Dette er også en 
gytebekk, men gyting skjer nedstrøms kryssingen. Bekken har et mindre definert løp oppstrøms 
kryssingen. Det er i dette området flere sig som sammen med oppkom danner bekken. 

Ved profil 1990 anlegges det en traktorkulvert i betong. Kulverten blir liggende for dypt til at den kan 
ha en optimal og frostfri drenering, men det anses som akseptabelt for den bruken som den er 
tiltenkt. 

Se tegning GH104 

3.1.6 Ny E6-linje 16000, profil 2150 - 2840 

Ny E6 forbi Asphaugen legges i jordskjæring mellom bensinstasjonen og boligbebyggelsen i 
Aspåsvegen.  Videre krysser traséen krysser dagens E6-trasé, og går over på fylling. Det etableres nytt 
T-kryss med fv. 17. Mellom dagens E6 over Asphaugen og FV 17 etableres ny lokalveg, som blir 
liggende på fylling på vestsiden av ny E6. På grunn av dårlige grunnforhold må det bygges en 
motfylling mot lokalvegen. Det bygges bru over ny E6 som forbindes med dagens E6 nordover.  

Den nye vegen har fall med terrenget nordover, og avrenningen fra dette området føres ut mot 
dagens myrområder nordvest for Asphaugen. Det lages nye terrenggrøfter langs fyllingene for å 
erstatte grøfter som blir fylt over, og det bygges ny stikkrenne under FV17. 

Kommunal VA-trasé må legges om ved Asphaugen, og pumpestasjon må flyttes på grunn av 
motfyllingen.  Se avsnitt 3.3. 

Se tegning GH105 og GH108. 
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3.1.7 Ny E6-linje 16000, profil 2840 - 4080 

Videre nordover legges ny E6 i ny trasé vest for dagens veg i omtrent 1 km. Vegen går for det meste 
på fylling, samt med en del bakkeplanering, men også med noe jordskjæring lengst nord av parsellen. 
I området fra krysset med FV17 til krysning med Oksåsvegen anlegges støyvoll langs østsiden av E6, 
og det blir nødvendig med oppsamling av vann i veggrøfta. Vegen har jevnt lengdefall nordover. 
Oksåsvegen legges i kulvert under E6. Kulverten dreneres med utløp til terreng ca. 120 meter sørvest 
for kulverten. 

To bekker krysser E6 i dette området. Svenningbekken er en forholdsvis stor bekk, som ved kryssing 
av ny E6 i profil 3010 ligger i en markert bekkedal. Vegen legges her på fylling og det er rikelig plass til 
stikkrenne Ø2400. Kjerringbekken er mindre og krysser ligger i en dal som krysser ny E6 mer på skrå. 
Dette fører til en forholdsvis lang bekkelukking med Ø1200-rør. Se avsnitt 3.2. 

Se tegning GH106, GH107 og GH109. 

 

3.2 Stikkrenner og omlegging av bekkeløp 

3.2.1 Dimensjoner og generell utforming 

Notat for hydrologi, 416474-RIVass-NOT-001, angir anbefalte diametere for eksisterende og nye 
krysninger. Inntak til stikkrennene utformes med inntakskummer eller vingemurer i betong. Innløp og 
utløp erosjonssikres med steinplastring ved behov.  

Bruk av rist på vingemurer vurderes i forhold til følgene om rista går tett, og om den er til hinder for 
fisk og dyr. Det vil kunne være dårlig plass for å komme til med maskinelt utstyr for å renske rista 
uten å hindre trafikken i flomsituasjoner, spesielt der vegen bygges med midtdeler. Grovrist i 
bekkeløp oppstrøms kulvertinntak kan være aktuelt i bekker som kan dra med seg jordmasser og 
lignende i en flomsituasjon. Inntakskummer og sandfangskummer skal ha rister.  

3.2.2 Omlegging av gytebekker 

Ved bruk av kulvert eller rør for kryssing av vassdrag hvor det går fisk, skal disse, så langt det er 
mulig, utformes slik at fiskens frie gang opprettholdes og kryssingsmulighet for mindre dyr blir mulig. 
Fallet skal ikke være for stort, det skal etableres et tilnærmet naturlig bunnsubstrat og det skal søkes 
å etablere et løp som sikrer en vannstreng også i perioder med lav vannføring. Kantvegetasjon langs 
vassdrag skal i størst mulig grad ivaretas eller gjenskapes. 

Både innløps- og utløpsbekkene til Rungstadvatnet har gode forhold for ørret, og er gytebekker. 
Innløpsbekken Nesja har gyteforhold nedstrøms kryssing av ny E6, der bekken følger et definert 
bekkeløp i flatt myr- og skogterreng. Bekken legges i rør under E6 og bekkeløpet må legges om noe. 
Oppstrøms for E6 blir terrenget brattere og bekken mer utydelig. 

Utløpsbekken fra Rungstadvatnet, Selesbekken, krysses av ny E6 to ganger (ca. profil 150 og 620). 
Krysning i profil 150 er skrå, noe som gir lang kulvertlengde, ca. 60 meter. Fallet er lite, og 
fiskevandring vil fortsatt være mulig i bekken. Ved ca. profil 600 går bekken under ny bru som 
anlegges for E6. Bekkeløpet blir omlagt over en lang strekning, til sammen ca. 800 meter. For å 
ivareta fiskevandring stiller reguleringsbestemmelsene krav om at nytt bekkeløp bygges opp på en 
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naturlig måte. Snittene nedenfor skisserer omlagt bekkeløp sammen med ny E6 og lokalveg.

 

 

Sidebekken Steinsengbekken legges i rør under ny E6 i profil 20. Ny kryssing blir tilsvarende slik at 
fiskens vandringsmuligheter opprettholdes 

 

3.3 Omlegging av kommunale VA-ledninger 
 

På Asphaugen kommer ny E6 i konflikt med eksisterende kommunale VA-ledninger. En del av VA-
systemet er bygd nytt og er tilpasset framtidig bygging av ny E6. Imidlertid har endringer på planlagt 
E6-trasé medført at en strekning likevel må legges om.  

I området mellom ca. profil 2500 – 2600 krysser trasé med vann og spillvann, skrått på ny E6 med 
lokalveger. I dag pumpes spillvann fra nord til et høypunkt ca. ved E6-profil 2520. Derfra renner 
spillvannet ned til Asphaugen pumpestasjon i Asphaugvegen, som pumper videre sørover. 

Denne traseen må legges om slik at man får en ny kryssing av E6 ca. i profil 2560, dvs omtrent i 
overgangen mellom skjæring og fylling. Spillvannet pumpes da til ny kum som blir liggende ved den 
nye avkjørselen til Aspåsvegen. Ved flytting av kummen dit vil man kunne oppnå at det kan pumpes 
til den samme kotehøyden som i dag. Der kan man også ta inn ledning fra boligene i Aspåsvegen. 
Traséen krysser videre rett på de nye vegene og ned til Asphaugvegen. Man tar også med overvannet 
fra områdene ovenfor i denne traséen. 

Ved lokalvegen nord for Asphaugen må det utføres tiltak på grunn av store fyllinger og 
grunnforholdene. Utstrekningen på den nødvendige motfyllingen og arealet avsatt til det formålet, 
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gjør at spillvannspumpestasjonen og de tilhørende VA-rørene nederst i Asphaugvegen blir overfylt. 
Det må bygges en ny pumpestasjon som blir plassert utenfor fyllingsområdet. Det reguleres tomt til 
formålet og ny adkomst for bil til pumpestasjonen. Pumpestasjonen vil her bli liggende på omtrent 
samme høyde som dagens stasjon. Spillvannsrørene, samt vannforsyning til stasjonen legges i den 
nye adkomstvegen fra tilkoblingen til eksisterende rør i Asphaugvegen. Det bygges nytt nødoverløp 
på spillvannet, med overløpsledning til overvannskum. Overvann føres ned til utløp i grøft nedenfor 
fyllinga. 

Ved kryssinga av Oksåsvegen, ca. profil 3370, krysser ny E6 eksisterende VA-ledninger som er lagt i 
varerør og tilpasset den nye vegen. E6 skal dermed kunne fylles opp uten at omlegging blir 
nødvendig. 

3.4 Omlegging av private VA-ledninger og landbruksdrenering 
Omlegging av landbruksdrenering må utføres på en slik måte at dagens situasjon ikke forverres. 
Løsninger gjennomgås med grunneier før utførelse, og det tilstrebes å finne løsninger uavhengig av 
vegdreneringen. Landbruksdrenering er ofte gammel og utført av tidligere generasjoner/eiere. Ofte 
finnes ingen dokumentasjon på eksakt beliggenhet av rør, rørtyper eller dimensjoner. Det er derfor 
ikke mulig å planlegge tiltak vedrørende landbruksdrenering i detalj, men det kan legges opp til 
standardløsninger som inkluderer drensrør, kummer og transportledninger.  

Anlegg som blir skadet eller ødelagt av veganlegget, skal settes i stand eller erstattes av nyanlegg. 

 

 

4 KILDER OG REFERANSER 
Statens vegvesen: Håndbok N200 Vegbygging (juni 2014) 

Multiconsult: 416474-PLAN-RAP-001_rev00. Planbeskrivelse E6 Selli–Asphaugen–Trøa 

Multiconsult: 416474-RIVass-NOT-001_Rev01, notat om hydrologi for E6 Selli- Asp Reguleringsplan 

Kommunedelplan for Asphaugen, vedtatt 5.2.2014 

Meteorologisk Institutt: IVF-kurver for 71000 Steinkjer- Søndre Egge 
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5 VEDLEGG 

5.1 Tegninger 
GH101 – GH109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















