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E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermannsveg –
supplerende miljøvurderinger

Statens vegvesen (SVV) har utarbeidet plan for detaljregulering av E6-parsell
Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg av 8.11.2019.
For utarbeidelse av notat som utdyper hvordan planlagte tiltak kommer i
berøring med det nedlagte avfallsdeponiet i Fredlydalen og beskrive
konsekvenser for deponi og randsone mhp gass og sigevann har SVV engasjert
miljørådgiver i Rambøll.
Tiltak
I planbeskrivelse for E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermannsvegen
av 8.11.2019 har Statens vegvesen redegjort for planlagte terrenginngrep.
Rampene på E6 planlegges utvidet over strekninger på ca 280m i retning nord
og ca 150m i retning sør. Rampene utvides fra ett felt til to felt. Det planlegges
nye holdeplasser og nye kollektivfelt i Holtermanns veg. De nye gang- og
sykkelvegene er planlagt langs Holtermanns veg på østsiden og til den nye
holdeplassen på vestsiden. I tillegg reguleres en ny gang- og sykkelveg på
tvers av E6 Omkjøringsvegen (undergang). Det er planlagt holdeplasser for
regionbusser på Kroppanbrua. Tegning av planlagte tiltak er vist i vedlegg 1
(grunnlagsmappa).
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Kulverter under E6-rampe og Holtermanns veg er planlagt med lysåpning
b*h=5,5 * 3,2m og lengde er 26 m. Det forutsettes at kulverten fundamenteres
direkte på løsmasser. Total gravedybde for underganger vil bli nærmere 7 m
under dagens terreng.
Det er planlagt belysning langs gang- og sykkelvegene. Drenering av overvann
vil i størst mulig grad foregå med lukket drenering, og påkobling til
eksisterende drenering.
Med hensyn til mulige setninger som kan oppstå ved fundamentering på
avfallsdeponi, vil det være behov for masseutskifting minimum 2m ned under
planlagt vegdekke. For masseutskifting benyttes sprengstein og komprimeres i
samsvar med Håndbok N200. I tillegg må skråninger/skjæringer sikres med
tanke deponigass og lekkasjer fra deponert avfall.
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Det antas at deler av deponiet er fjernet i område ved Omkjøringsvegen der kulverten skal etableres og
i område ved Sluppenvegen der den nye gang- og sykkelvegen skal starte. Det er likevel sannsynlig at
utbygging av g/s-vegen øst for kulverten vil komme i konflikt med avfallsdeponi – Fredlydalen.
For arbeider i forurenset grunn gjelder kap. 2 i forurensningsforskriften. Det vil si at grunnen må
undersøkes, og det må utarbeides en tiltaksplan. Alternativt må dokumentasjon på at grunnen ikke er
forurenset framvises.
Vurdering av graveomfang
Planlagte tiltak i eksisterende veganlegg vil i store trekk medføre overfladisk graving i fyllmasser og
bærelagsmasser tilknyttet eksisterende veganlegg. En utvidelse av E6-rampene i bredden vil medføre
noe utfylling i terreng. Utfylling og overfladisk graving i tilknytning til eksisterende veganlegg forventes
ikke å ha nevneverdig effekt på deponiet. Etablering av undergangene under hhv Holtermannsvegen og
E6 vil imidlertid ha en dybde som gjør at man kan komme i kontakt med deponimasser eller masser i
randsonene til deponiet.
Avfallsdeponi avgrensning
Avfallsfyllinga i Fredlydalen er etablert i tidligere erosjonsdal med sidedaler. Det er kjent at mektigheten
av avfallsholdige masser er ca 20 m i hoveddalen og grunnere i sidedalene. Avgrensning av fyllingas
utstrekning baseres på sammenhold av digitaliserte kart fra 1913 og dagens terreng (Rambøll, 2019)
(Rambøll, 2018). Avgrensningen baserer seg også på utførte geoteknisk og miljøtekniske undersøkelser.
Deponiets avgrensning er vist i figur 1. Det er også utarbeidet en dybdefigur som er vist i figur 3. Mer
utfyllende informasjon om deponiets utstrekning fins i rapportene KDP Sluppen – Miljøutredning og
Fredlydalens avfallsdeponi – vurderinger som ligger til grunn for avgrensning av «aktsomhetssone
deponi». Randsonen til deponiet vil være en buffersone på 60 m fra antatt deponigrense (DMR, 2019).
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Figur 1. Utsnitt av kart som vider deponiets utstrekning (Rambøll, 2018).

Deponigass
Ved graving av ledningstrasèer i deponiområdet, i randsoner til deponiet og ved terrenginngrep for
etablering av underganger må det gjøres vurderinger knyttet til deponigass.
Deponigass kan utgjøre en risiko for bebyggelse og installasjoner, på grunn av gassens innhold av
metan (CH4) og andre brennbare gasser, som under visse forhold kan medføre eksplosjonsfare. Under
normale trykkforhold er metan brennbar i konsentrasjoner mellom 5,3 vol% og 14 vol%. Det kreves et
oksygeninnhold på minst 13 vol % før gassen antennes. Oksygeninnholdet kan raskt endre seg ved
blanding med atmosfærisk luft. Deponigass kan i tillegg inneholde karbondioksid (CO2), hydrogensulfid
(H2S) og forskjellige miljøskadelige flyktige stoffer, som kan utgjøre en helsemessig risiko.
Metangass er lettere enn luft, og tar alltid letteste veg opp og ut av fyllinga. Gassen spres horisontalt
dersom den hindres av tett overdekning som tette masser, isdekke, asfalt eller bygninger. For
nedgravde rør og ledninger vil jorda typisk ha en høyere permeabilitet i ledningstraseen enn i
omkringliggende jord. Deponiet i Fredlydalen er ikke avsluttet med tett overdekning, og selv om deler
av deponiet er tildekt med asfalt i veger og på parkeringsplasser og deler av arealene er bebygd, kan
deponigassen sive ut gjennom overflaten. Boringer som er utført på selve deponiet viser at
avfallsmassene i all hovedsak er overdekt med delvis tette leirmasser i flere lag, som vil forhindre eller
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forsinke gassdiffusjonen. Omrørt leire og inhomogene mineralske masser som toppdekket består av, vil
ikke være helt tett for gassdiffusjon. Avhengig av mektigheten og tettheten på overdekkingslaget vil
gass produsert i fyllinga i ulik grad beveges horisontalt ut via kummer, randsonene eller andre åpninger
i tildekkingslaget.
Gassforurensning kan spres i ledningstraseen og dermed til der røret eller ledning føres inn i bygning
eller kummer. For bygging på deponiet forutsettes det at lednings- og rørgjennomføringer er tette.
Slitasje, setninger og nedbryting av materialer kan føre til at tidligere tette skjøter blir utette og
medfører økt risiko for gassinntrengning.
For å begrense horisontal gassvandring må mulige transportveier kartlegges og muligheter for transport
brytes. Gode muligheter for utluftning av ledningstraseene i områder hvor det dannes deponigass er en
fordel. Det kan i tillegg gjøres fysiske tiltak som f.eks å legge inn vertikale leirpropper i trasèene.
Gassundersøkelser og anbefalte supplerende undersøkelser
I rapport av 13.9.2020 har DMR lagt fram resultater fra gassundersøkelser gjennomført i randsonen av
avfallsdeponiet i Fredlydalen. På bakgrunn av målingene er det utarbeidet sonekart med anbefalinger
om behov for nye gassmålinger ved utbygginger på arealene, figur 2. Da det i undersøkelsen ble påvist
forhøyet CH4-innhold i en avstand på 50m fra det tidligere deponiet, er det ved soneinndeling benyttet
en generell bufferavstand på 60m til den estimerte deponigrensen.

Figur 2. Utsnitt fra sonekart fra gassundersøkelser utført av DMR. Røde ringer viser undergangene sin
beliggenhet.
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Det er ikke gjennomført gassmålinger direkte på lokaliteter for de planlagte undergangene.
Undergangen under E6 ligger imidlertid innenfor deponiet, mens undergangen i Holtermannsvegen
ligger innenfor den nærmeste randsonen til deponiet. Innholdet av miljøfremmede stoffer i poreluften,
som stammer fra deponiet, vurderes å finnes nær deponigrensen og således innenfor de oransje/ røde
sonene, i tillegg til grå sone.
I rapporten har DMR utarbeidet veiledende risikosoner og sonekart. Undergang under E6 ligger i grå
sone, deponi. Innenfor deponigrensen bør det alltid utføres undersøkelser for spredning av deponigass
før endring av arealbruk, f.eks nybygg, større inngrep i overflatebelegg, nedgraving av kabler eller
etablering av tekniske installasjoner.
Undergang i Holtermannsveien ligger i Sone 2 – Områder hvor det bør foretas undersøkelser ved
nybygg (oransje skravering). Det er i denne, eller tidligere undersøkelser, påvist innhold av CH4 på 0,55 vol%. Dessuten kan det være påvist markante tegn på påvirkning med deponigass eller andre
forurensningskomponenter. Ved nybygg bør det stilles krav om tiltak for å forhindre risikoen for
opphopning og gassinntrengning oppstår i bygninger og avløp.
Om det ikke foreligger nok undersøkelser/ analyser i et område, er området tatt med i sone 2 ut til 60m
fra deponiets grense basert på maksimum CH4-måling i MO02 (Sluppen Vest/ Renholdsverket sine
gamle lokaler i Sluppenvn).

Sigevann og deponimasser
Ved graving av undergang under E6 Omkjøringsvegen må det gjøres vurderinger knyttet til sigevann.
Graving av undergang under E6 medfører graving i en del av deponiet som er en sidearm av den gamle
ravinedalen i Fredlydalen i nord, figur 3. Da E6 ble utvidet i starten av 1970-tallet ble avfallsmassene i
vegtraseen antagelig fjernet og masseutskiftet med sjikt av drenerende masser for å hindre oppstuvning
av sigevann. Planlagt utbygging av vegen er beskrevet i rapporten U69, men det fins så langt vi kjenner
til ikke «as built»-tegninger av byggingen. Siden massene under E6 antas å være masseutskiftet, er det
lite sannsynlig at utgraving for undergang vil skje i deponimasser. På sidearealer kan det imidlertid
fortsatt ligge igjen deponimasser.
En prøvegraving sør for E6 i dette området, for tilbygg til Siemens, viste 3m med avfallsfylling
(Kummeneje, 1981) Over avfallsfylling er det observert ca 3m med leirholdige fyllmasser uten innslag
av avfall. Grunnvannet ble i samme undersøkelse påtruffet ved kote +32 (Trondheim lokal). Dalen faller
i sørlig retning og munner ut i hoveddalen, bunnen lå på kote +30 - +32.
E6 er bygd med permeable masser, slik at sigevann i deponiet har mulighet til å passere. Det forventes
derfor ikke at det står et trykk av sigevann oppstrøms E6. Da deponiet er tildekt med leirmasser kan det
stå lommer av hengende grunnvann som punkteres ved terrenginngrep. Grunnvannssenkning kan
medføre at tidligere vannfylte jordlag synker sammen.
Selve undergangen under Holtermannsvegen anlegges ikke i området der det har vært ravinedal, og det
er derfor ikke mistanke om at det er avfallsmasser i grunnen her. Ved utgraving av gang- og sykkelveg
på østsida av Holtermannsvegen kan det påtreffes deponimasser.
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Figur 3: viser
Figuren
viser planlagte
G/S-veger
(rosa)
med underganger
hhv
under Holtermannsveien
Figuren
planlagte
G/S-veger
(rosa) med
underganger
hhv under
Holtermannsvegen
og E6. og E6.
Rød farge viser deponiets antatte utstrekning, basert på høydekurvene fra 1913 sammenholdt med
dagens koter. Dess mørkere rødfarge, dess dypere var dalen opprinnelig og dess større mektighet av
avfallsholdige masser, 0-21m.

Faremomenter ved oppgraving av masser
Oppgraving av masser kan skje etter miljøtekniske undersøkelser, utarbeidet tiltaksplan og
Miljøenhetens godkjenning. Det må påregnes behov for risikovurdering med tanke på helse og
spredning. Dette er krav knyttet til byggeplan, og det er derfor ikke behov for undersøkelser i
reguleringsfasen.
Graving i forurensede masser fører alltid til en viss spredning av forurensning, og graving i
deponimasser vil medføre noen ekstra risikomomenter ift spredning av forurensning:
•
Det kan bli behov for sortering av avfall og masser som graves ut. Det anbefales at
massene lastes på bil og transporteres til egnet sted for sortering.
•
Avhengig av gravedybde, kan det bli behov for utpumping av forurenset sigevann.
•
Det kan oppstå luktproblematikk ved utgraving.
•
Det vil kreves ekstra tiltak for å hindre helserisiko for personell som foretar utgraving og
sortering av massene. Det må vurderes om personell skal ha personlige gassmålere ved utføring av
arbeid og/eller om det er behov for friskluftsmasker.
•
Som et føre-var-prinsipp anbefales ikke bruk av åpen ild i byggegropa. Røyking bør forbys
innenfor byggegjerdet.
•
Tilgrisede maskiner og lastebiler som skal ut av området må rengjøres før de forlater
byggeplassen.
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Oppsummering
Planlagte tiltak i eksisterende veganlegg vil i store trekk medføre overfladisk graving i fyllmasser og
bærelagsmasser tilknyttet eksisterende veganlegg. En utvidelse av E6-rampene i bredden vil medføre
noe utfylling i terreng. Utfylling og overfladisk graving i tilknytning til eksisterende veganlegg forventes
ikke å ha nevneverdig effekt på deponiet. Etablering av undergangene under hhv Holtermannsvegen og
E6 vil imidlertid ha en dybde som gjør at man kan komme i kontakt med deponimasser eller masser i
randsonene til deponiet.
På grunn av avfallsdeponi og stor trafikkbelastning over lang tid er det grunn til å tro at grunnen kan
være forurenset i hele tiltaksområdet. Det må derfor utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn. Dette
er krav knyttet til byggeplan, og det er derfor ikke behov for undersøkelser i reguleringsfasen.

Det anbefales at det gjøres risikovurderinger med tanke på spredning av deponigass i nye dreneringsog ledningsgrøfter dersom det ikke er mulig for gassen å sive til overflata gjennom permeable masser.
Eventuell gass som kan trenge ut gjennom skråninger/skjæringer på hver side av undergangen
vurderes å være et lite bidrag. Deponigassen er lettere enn luft og vil sannsynligvis ikke medføre noen
fare. Kulverten er åpen og alt foregår ute i friluft. Det er anbefalt oppfølgende gassundersøkelser på
aktuelle areal i DMR sin rapport, og det må gjøres en vurdering av om planlagte gravetiltak er av et slikt
omfang at det er nødvendig.
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Vedlegg
Sluppenkrysset fase 1. Plan- og profil. D301-303
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