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1 Innledning

I forbindelse med reguleringsplan for E6 Tonstad – Kroppanbrua skal det utarbeides en overordnet
VA-plan som viser løsninger som er gjennomførbare og som tilfredstiller krav satt i regelverk.
Overordnet VA-plan består av dette fagnotatet med tilhørende tegninger.

Hensikten med prosjektet er å bedre framkommelighet for kollektivtrafikk langs E6 ved å etablere
kollektivfelt i Okstadbakken. I tillegg inneholder planen vekselstrekninger for sørgående og
nordgående trafikk sør for Tonstadkrysset. Prosjektet skal også bedre sikkerhet og framkommelighet
for gående og syklende.

Dette notatet er revidert etter kommentarer fra Trondheim kommune, kommunalteknikk av
17.12.2021.

2  Dagens situasjon

Reguleringsplanen legger i all hovedsak opp til bruk av eksisterende vegareal nord for
Tonstadkrysset. I tillegg til eksisterende bro over dette krysset skal det bygges en ny, med utvidelse
av veg sørover til plangrensen. Øst for Tonstadkrysset skal forhold for gående/syklende forbedres
med blant annet sykkelvei med rundkjøring.

Skisse. Omfang av regulerte vegtiltak vist med blå farge.

Sykkelveg

Utvidelse med bro, utvidelse av veg
mot sør

Regulert veg følger dagens med
mindre endringer
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2.1 Eksisterende dreneringssystem

Det er svært lite tilgjengelig informasjon om drenssystemet for dagens E6. Beskrivelsen nedenfor er
derfor basert på data fra tilstøtende prosjekt samt befaringer og innmålinger. Systemet består av sluk
og sandfang som er tilkoplet overvannsledning som igjen er ført til ulike utslippspunkt.

I området Tonstadkrysset og E6 sør for dette er overvannet delvis ført mot vest og utslipp i
Bjørndalen, og delvis mot øst og utslipp i bekk nordøst for Sjetnemarka.

Fra høybrekket nord for Tonstadkrysset er overvann ført til omtrent midt mellom Tonstadkrysset og
Kroppanmarka med utløp i bekk mot vest. Her føres vannet videre ned mot Bjørndalen.

Nedstrøms dette utslippet er vannet ført mot undergang under E6 i Kroppanmarka og tilkoplet et
overvannsanlegg. Ut fra fallforhold antas det at dette også videre er ført ned mot Bjørndalen.

Fra området Kroppanmarka og videre nord mot Kroppanbrua har det vært vanskelig å finne ut av
systemet. Det tyder imidlertid på at noe føres langs veg under E6 mot Sluppen bru, og noe utløp i
skråning mot Nidelva. Oppsummert så viser skissen nedenfor sannsynlig eksisterende drenssystem.

Skisse. Drenssystem for eksisterende veganlegg. Avrenning med utslipp vist med grønne piler

3 Rensekrav

Eksisterende veg ble bygd i en tid da det var mindre krav til rensing av vegvann, og det finnes ikke
dokumentasjon på at det er rensetiltak her i dag. Ved planlagt utvidelse må man hensynta gjeldende
krav, og i dette kapitelet er disse identifisert. Det er også beskrevet de renseløsninger som anses som
mest hensiktsmessig for dette prosjektet samt de effekter man oppnår med de.
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3.1 Krav fra myndigheter
Overvann fra veg
Fylkesmannen er overvannsmyndighet etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har i brev av 6.
mai 2014 instruert Fylkesmennene i at det bare skal pålegges tiltak i overvannssaker der overvann
utgjør et forurensningsproblem.

Forurensningsloven § 7 fjerde ledd gir fylkesmannen hjemmel til å pålegge tiltak ved fare for
forurensning. Det er først der det er konstatert forurensning som utgjør et miljøproblem at det bør
pålegges tiltak eller kreves utslippstillatelse. Behovet for å gi pålegg vil avhenge av en vurdering av
sammensetningen av overvannet, tilstanden i resipienten og brukerinteresser. Vannforskriften setter
miljømålene og dermed rammene for tiltak for å nå miljømålene.

Direktoratet peker i rundskrivet på at tiltak kan være nødvendig på overvann fra veganlegg med ÅDT
(årlig døgntrafikk) i størrelsesorden 15.000-30.0000 eller mer, mens veier med mindre ÅDT vurderes
normalt ikke å ha behov for rensing. Rensing vil først og fremst være avhengig av overvannets
sammensetning, mengde, tilstanden i resipient og brukerinteresser.

Det er først og fremst utslipp av tungmetaller, olje, PAH, og ftlater som er aktuelle for veganlegg i
dagen. Partikkelutslipp kan også være et problem, spesielt til de minste vassdragene. Rensemetoden
skal derfor være effektiv for å fjerne partikler i overvannet.

Pålegg kan i hovedsak gis i form av krav om rensing og endring av utslippspunkt. Typiske
renseløsninger for overvann er sedimenteringsbasseng, sandfilter og naturbaserte renseløsninger.

Vannforskriften
Rensekravene stilles med grunnlag i kravene i vannforskriften.

Formålsparagrafen i vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

I følge vannforskriften § 4:
      tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på
at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.

§ 12 viser til krav til ny aktivitet eller nye inngrep. I følge § 12:
”….. kan ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst gjennomføres selv om
dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller tilstanden forringes,
dersom dette skyldes:

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en
grunnvannsforekomst, eller

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra
svært god tilstand til god tilstand.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
c) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i

vannforekomstens tilstand
d) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av

miljøkvalitet, og
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e) ) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.

Virksomheten er vurdert til ikke å komme innunder unntaksbestemmelsene i vannforskriften § 12.

Det antas at det vil bli stilt krav om overvåking i vassdragene for å kontrollere om dette oppnås.

Prinsippene i naturmangfoldloven
I følge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

Risikovurdering
I henhold til forurensningsloven og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) er det utbyggers ansvar å gjennomføre en
miljørisikovurdering av utslippene i driftsfasen, samt dokumentere at eventuelle utslipp fra
virksomheten ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene.

3.2 Krav Statens Vegvesen
Overvann fra veger og gater inneholder ofte store mengder partikler. Tungmetaller, næringssalter og
organiske miljøgifter kan binde seg til disse, og opptrer da som partikkelbundne forurensninger. De
samme stoffene kan også opptre som løste forurensninger i vannet.

I gjeldende utgave av Håndbok N200 fra juli 2018 kap 403.43 er det for veger med ÅDT større enn
30.000 krevd at rensetiltak skal benyttes for forurenset overvann også for utslipp til kystvann.
Rensetiltak bør minimum bestå av to trinn, trinn 1 sedimentering, trinn 2 sorpsjon (filtrering). Trinn 1
fjerner partikler, trinn 2 fjerner oppløste forurensninger.
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4 Renseløsninger
I dette kapitelet blir følgende hovedtyper av rensetiltak beskrevet:

· Naturbaserte sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil
· Infiltrasjonsbasseng
· Infiltrasjonsgrøfter
· Tekniske rensetiltak

Beskrivelse og figurer er hentet fra Høringsutkast til kap 10 i SVV Håndbok V240 vannhåndtering.

Både sedimentasjonsbasseng og infiltrasjons-/filterløsninger kan bygges som åpne eller lukkede
anlegg. I dette notatet omtales de lukkede anleggene som tekniske anlegg.

Sedimentasjonsbasseng renser vannet ved bunnfelling av partikler som forurensningene er bundet
til. I infiltrasjonsbasseng og infiltrasjonsgrøfter blir vannet i tillegg renset ved at vannet siger ned i
grunnen. Løste forurensninger vil da binde seg til partiklene i jorda.
Sedimentasjonsbasseng er ofte synlige elementer langs vegen, og gode løsninger er avhengig av både
god funksjon og estetisk tilpasning til landskapet.
Sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil forutsetter tett bunn for å opprettholde
vannspeilet. Dersom denne løsningen velges, må de stedlige forholdene være slik at dette lar seg
gjøre, og man må ta høyde for tettemetoder som gir sikkert resultat.

Ved infiltrasjons-/filterløsninger må det vurderes om stedegne masser har en korngradering som gir
tilfredsstillende infiltrasjonskapasitet. Hvis ikke, må det tilføres filtermasser. Videre må det vurderes
om det kan oppstå konflikt med nærliggende brukere av grunnvann, som for eksempel til
vannforsyning. Det er som regel ønskelig å kombinere infiltrasjons-/filterløsninger med
forsedimentering. På denne måten unngår man partikkelbelastning i infiltrasjonsarealet, og driften
av anlegget blir dermed enklere.

4.1 Sedimentasjonsdam med permanent vannspeil
Et sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil tar imot overvann, samtidig som det slipper ut
vann fra tidligere regn. Vannet som slippes ut er renset under oppholdet i bassenget. I tillegg vil
bassenget forsinke avrenningen, og dermed virke forebyggende mot flom.

Prinsippsnitt av sedimentasjonsdam
Figur hentet fra foredrag av S.O. Åstebøl (Cowi) i Vannforeningen 21.10.20

Bassenget består av to enheter, en forsedimenteringsenhet og et hovedbasseng. I enheten for
forsedimentering sedimenteres de groveste partiklene før vannet føres inn i hovedbassenget og
sedimenteres videre der.
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Som regel utformes forsedimenteringsenheten som en integrert del av hovedbassenget, men den
kan også plasseres separat dersom det gir bedre tilgjengelighet for slamfjerning eller dersom
anlegget på denne måten blir lettere å tilpasse til landskapet.

Forsedimenteringen kan foregå i en åpen enhet, eller i et lukket system som for eksempel en
sedimentasjonstank.

Anlegget består av 2 volum, et tørrværsvolum og et fordrøyningsvolum. Tørrværsvolumet er det
permanente vannvolumet i dammen ved tørrvær og er det viktigste for rensingen.

Fordrøyningsvolumet er det volumet som kan magasinere vann mellom høyeste og laveste
vannstand, og er dermed det som gir flomdemping. De forskjellige delene av
sedimentasjonsbassenget er vist i figur. Stein og planter kan brukes for å redusere vannhastighet ved
innløpet.

Rensing
Rensing av vannet foregår ved følgende prosesser:

· Bunnfelling av partikler. Størstedelen av forurensningene er bundet til fine partikler
· Opptak av oppløste stoffer i vannplanter
· Binding av forurensninger til faste overflater som planter og bunnsediment

Vanndybden påvirker renseeffekten. Optimal rensing oppnås når vanndybden er 1,2 – 1,5 m i tørrvær
og maksimalt 2 – 2,5 m ved fullt basseng. En av de vanligste feilene ved denne typen anlegg, er at de
planlegges og bygges med for liten vanndybde. Dette vil som regel medføre uønsket vekst av
vannplanter og gjengroing.

Sedimentasjon foregår best dersom vannet beveger seg rolig i hele bassengets bredde. En langstrakt
utforming med et lengde/bredde-forhold på 3:1 - 4:1 er å anbefale da dette gir lav vannhastighet.

Bunntetting
For at sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil skal fungere, er det viktig at bunnen i
bassenget er tett.

Drift
Bassenget må være lett tilgjengelig for maskinell slamfjerning. Dette gjelder spesielt
forsedimenteringsdelen. Her må dessuten bassengbunnen ha en overflate som tåler maskinell
slamfjerning uten at den blir skadet. Betong eller sprøytebetong er å anbefale.

Bassenget må ha inn- og utløpsarrangementer som er enkle å operere for drift og vedlikehold.
Bassenget må kunne tømmes i forbindelse med slamfjerning

Dimensjonering
- Dimensjonering tørrværsvolum: Vt = n x avrenningsvolum fra middelregn
- (1 mm regn = 10 m³ avrenning pr redusert ha). Forsedimenteringsdelen utgjør 10 - 15 % av

dimensjonerende tørrværsvolum. n settes normalt til 6
- Dimensjonering fordrøyningsvolum: Dimensjoneringen tilpasses kapasiteten i nedstrøms

vassdrag eller ledningsanlegg

Hvis middelregn ikke er tilgjengelig kan dimensjoneringen baseres på 200 – 250 m³ pr red. ha. I
situasjoner med begrenset arealtilgang eller ved lavere sårbarhet i vannforekomsten, kan det være
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aktuelt å redusere volumet. Dette reduserer rensegraden, men ikke med tilsvarende virkningsgrad.
Bassenger kan derfor være relevante for rensing også med arealbegrensning.

Renseeffekt
Forventet rensegrad for totalt suspendert stoff (partikler) er avhengig av dimensjoneringen. Ved et
volum basert på:

n=6  antas en rensegrad på 85%
n=3  antas en rensegrad på 65%
n=1,5  antas en rensegrad på 45 %

Hoveddelen av forurensninger i overvann er bundet til partikler (TSS). Rensegrader for andre typer
forurensningsstoffer er derfor avhengig av en god partikkelrensing, men også av hvor stort opptak av
oppløste stoffer i vannplantene blir. Rensegrad vil variere fra stoff til stoff.
I høringsutkast til kap 10 i V240 er følgende renseeffekter oppgitt som målt.
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4.2 Infiltrasjons-/filtrasjonsbasseng
I et infiltrasjons-/filterbasseng renses vannet ved filtrering i jord. Forskjellen mellom et
infiltrasjonsbasseng og et filterbasseng er at i et filterbasseng er filteret bygd opp av tilførte masser i
stedet for stedegne masser.
Bassenget kan bygges opp med stedegne masser dersom disse har tilfredsstillende infiltrasjonsevne.
Dersom de ikke har det, må egnede filtermasser tilføres utenfra.
Mindre infiltrasjonsløsninger tilpasset bruk i byer/tettsteder omtales ofte som regnbed.

Et infiltrasjonsbasseng bør sås til med gress eller det kan beplantes med trær, busker og stauder for å
hindre gjentetting av filterflaten og god landskapstilpasning. Basseng tilsådd med gress omtales som
gresskledde forsenkninger. Basseng med trær, busker og stauder kalles regnbed.

Et infiltrasjonsbasseng består av et magasineringsvolum, en infiltrasjonsflate og et
infiltrasjonsmedium. Magasineringsvolumet er det volumet som vil fylles med vann ved nedbør.
Infiltrasjonsflaten er bunnen av bassenget mens infiltrasjonsmediet er jordmassen som vannet
filtreres og renses igjennom.

Prinsippskisse av et infiltrasjonsbasseng med tilførte masser med drenering og utløpsarrangement. (Skisse fra V240
høringsutkast kap 10.)

For at anlegget skal fungere over tid, må ikke infiltrasjonsflaten tettes av slam. Vegetasjon hindrer
slik tilslamming, og er dermed nødvendig for funksjonen.

Infiltrasjonsbassenget bør kombineres med et forsedimenteringsbasseng som holder tilbake
partikler, slam og oljeforurensning. Dette reduserer faren for gjentetting av infiltrasjonsflaten og gjør
at behovet for vedlikehold blir mindre. Forsedimenteringsbassenget bygges som en separat enhet,
enten som et åpent eller lukket anlegg. Forsedimenteringen vil i praksis være et
sedimentasjonsbasseng med permanent vannspeil.
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Rensing
Rensing av overvann i infiltrasjonsbasseng skjer ved at vannet infiltrerer ned gjennom jord. Jorda
fungerer som et filter som effektivt fjerner partikler og oppløste forurensninger i vannet. Det er
hovedsakelig det organiske materialet i jorda som binder til seg forurensningsstoffer.

Rensingen foregår også ved at planter tar opp næringsstoffer og tungmetaller. Valg av jord og
plantetyper er derfor avgjørende for renseeffekten. Ved bruk av stedegne masser, bør grunnvannet
ligge minst 1 m under infiltrasjonsflaten slik at overvannet blir tilstrekkelig renset før det når
grunnvannet.
Ved tilførte masser, bør tykkelsen på infiltrasjonsmediet være minimum 50 cm. Det er vanskelig å
bygge opp jord slik at den renser alle stoffer optimalt.

Innhold av organisk materiale vil for eksempel binde tungmetaller og organiske miljøgifter, men har
også vist seg å lekke løst fosfor. For å fjerne løst fosfor, kan det legges et lag sand tilsatt karbonat-,
silikat- eller metalloksydholdige materialer nederst i jordprofilet. Dette vil i tillegg forsterke bindingen
av tungmetaller.

Renseeffekt
Renseeffekten ved infiltrasjon omfatter både partikulært bundne og oppløste forurensningsstoffer og
gir en høyere rensegrad enn sedimentasjonsbasseng. Renseeffekten vil variere noe avhengig av
sammensetningen på jorda, plantetyper og utformingen av infiltrasjonsbassenget.
I høringsutkast til kap 10 i V240 er angitt følgende om renseeffekt:

Dimensjonering
Dimensjoneringen av magasineringsvolumet baseres på tilført overvannsmengde fra regnepisode
med et gjentaksintervall på 2 år.

Dimensjoneringen baseres på beregnet inn- og utløp fra bassenget der utløpet tilsvarer infiltrert
vannmengde pr tidsenhet (ref. VA-miljøblad nr 69).

Tilrenningsarealets størrelse (areal tett flate), bassengets overflateareal (infiltrasjonsflaten) og
massenes infiltrasjonskapasitet er bestemmende for magasineringsvolumet og maksimal vanndybde i
bassenget.

Den våte bassengdelen (forsedimenteringen) dimensjoneres for høy rensegrad for suspendert stoff
(TSS) da dette reduserer partikkelbelastningen og risikoen for gjentetting (vedlikehold) av
filteroverflaten. Dimensjoneringen baseres på middelregnmetoden der n = min. 1,5 gir TSS fjerning =
45 %.
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Drift
For at et infiltrasjonsbasseng skal fungere over mange år, er et velfungerende
forsedimenteringsbasseng og et tett dekke av gress eller regnbedvegetasjon nødvendig.

Organiske miljøgifter brytes ned i jorda, og er ikke begrensende for infiltrasjonsmediets levetid.
Tungmetaller binder seg imidlertid til jorda, og over tid kan det bindes så mye tungmetaller at den til
slutt blir mettet. Dette tar svært lang tid, anslagsvis minst 40 år dersom innholdet av organisk
materiale er optimalt (Regnbed som renseløsning for forurenset vann, Oslo kommune, januar 2016).

 På noen steder kan det av helsemessige årsaker likevel være aktuelt å bytte ut jorda tidligere. Dette
gjelder blant annet i nærheten av boligområder, barnehager og skoler, og må vurderes spesielt.

Dersom det etter hvert blir stor tilslamming og infiltrasjonskapasiteten går ned, kan det bli behov for
å fjerne slamlaget og etablere gress eller regnbedvegetasjon på nytt.



Statens Vegvesen, Utbygging Midt
Reguleringsplan E6 Tonstad - Kroppanbrua
Fagnotat
_____________________________________________________________________________________________________

 Side 14 av 32

4.3 Infiltrasjons- /filtergrøft
En infiltrasjonsgrøft er en veggrøft der overvannet renses ved at det siger ned og filtreres gjennom
tilførte filtermasse på samme måte som i infiltrasjonsbasseng. Andre begreper som ofte benyttes er
filtergrøft.

Infiltrasjonsgrøfter for rensing av overvann er benyttet i begrenset omfang i Norge. Det forventes en
økt interesse for å benytte infiltrasjonsgrøft i samband med økte krav til rensing av overvannet fra
hovedveger/-gater.

Prinsippsnitt av infiltrasjonsgrøft (Skisse fra V240 høringsutkast kap 10.)

Ved veg med midtdeler er det ofte ikke mulig eller ønskelig å infiltrere i midtdeler. Overvann som
dreneres til midtdeleren må da fanges opp i sluk og føres til lavest liggende sidegrøft for filtrering. Se
figur under. Grøft må da lages dypere, 1, 3 til 1,5 m.

Filtermassene er tilførte masser, og sammensetningen skal være som beskrevet for
infiltrasjonsbasseng. Figur 403.3 i N200 viser retningsgivende krav til masser, men gir i overkant
grove masser. Massene skal være naturlige, ikke knuste eller sprengte, og tilsettes 5-10 volum-%
organisk materiale som blandes inn i hele filtermediet. For å forsterke bindingen av oppløste
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forurensninger, kan aktive filtermaterialer som karbonat-, silikat- eller metalloksydholdige materialer
tilsettes. Tykkelsen på filterlaget må være minst 30 cm, men helst 40 cm.

For at infiltrasjonskapasiteten skal opprettholdes over tid, er det viktig med et tett grasdekke. I
byområder kan grasdekket erstattes med stauder, busker og trær. Grøftene vil da fungere som
regnbed og krever mer vedlikehold.

På vegens skulder er det nødvendig med et tettesjikt i overgangen mellom asfalt og filtermasse for å
sikre at vannet ledes til grøfta for rensing. Dette vil hindre at forurenset overvann renner ned i
vegoverbygningen.

Grøfta må ha en kontrollert bortledning av overvannet i flomsituasjoner når avrenningen til grøfta
overskrider grøftas infiltrasjons- og magasineringskapasitet. Overløpet kan tas via sandfang som er
tilknyttet en kombinert overløps- og drensledning. Alternativt ledes flomvannet åpent i grøfta frem
til lavbrekk for utledning til terreng eller vassdrag.

En infiltrasjonsgrøft utformes med magasinering. Da utformes grøfta med lave terskler nederst i
hvert kumstrekk samtidig som kummene heves til topp terskel.
Tersklene bygges opp med innbyrdes avstand tilpasset vegens helling, og utformes slik at de ikke
utgjør noen trafikkfare. Det vil si at de bygges opp med gresskledde og lave forhøyninger. På steder
der det uansett er krav om vegrekkverk, står man fritt i forhold til utforming av tersklene.

Renseeffekt
Renseeffekten i en infiltrasjonsgrøft er tilsvarende som i et infiltrasjonsbasseng.
Dette forutsetter riktige filtermasser, terskler, et tett grasdekke og erosjon fra skjæringer unngås, vil
en infiltrasjonsgrøft kunne fungere i mange år. Dersom tilslamming og gjentetting oppstår, må
slamlaget fjernes (grøfterensk) og nytt grassdekke etableres.

Dimensjonering
Grøftearealet (bredde/dybde/sidehelning) er bestemt av gjeldende krav til grøfteutforming
(sikkerhetskrav mv). Kapasiteten økes ved å anlegge terskler i grøfta. Fordrøyningsvolumet med
terskler bestemmes av grøftetverrsnittet, terskelhøyden og lengdefallet i grøfta.

Fordrøyningsvolumet pr terskel reduseres ved økende lengdefall. Dette kan kompenseres ved å
redusere avstanden mellom tersklene.
Dimensjoneringen av terskler baseres på at 99 % av årsnedbøren skal renses. Dette medfører at
avrenningen fra intense regnepisoder bare renses delvis, men som volummessig betyr lite på
årsbasis. I tillegg til dimensjonering av terskler, må grøfta også ha kapasitet til å håndtere
flomavrenningen fra 100 års nedbør inkl. klimafaktor.
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4.4 Tekniske rensetiltak
Både sedimentasjons- og infiltrasjonsbasseng kan bygges som lukkede løsninger. Slike anlegg omtales
som tekniske rensetiltak. Tekniske rensetiltak krever vanligvis mer vedlikehold enn de åpne. De er
imidlertid mindre plasskrevende, og er derfor særlig aktuelle i byområder eller andre steder med
arealknapphet.

De to hovedtypene av tekniske renseanlegg er lukket sedimentasjonsbasseng og lukket sandfilter
(infiltrasjonsbasseng). I dette notatet blir ikke disse anleggstypene videre omtalt. Det henvises til
Høringsutkast til kap i V240.

4.4.1 Supersandfang
Dette er type anlegg som har vært tatt i bruk noen steder. Det er konsept utviklet i USA under navnet
Downstream Defender. Se prinsippskisse under. Anlegget holder tilbake partikler og flytestoffer/olje.
Samtidig sørger konstruksjonen for at partiklene blir fanget, og ikke blir medtatt videre ved senere
overbelastning.

I Norge er de til salgs i prefabrikert størrelser med diameter 1,2-3,0 meter. Anlegget tåler høy
hydraulisk belastning.

Renseeffekt
Vi har ikke funnet noen gode undersøkelser av oppnådd renseeffekt fra anlegg i drift.

Det foreligger tester utført i testlaboratorium av Canadian Enviromental Verifacation for
godkjennelse til bruk for rensing av overvann i Canada.
Renseeffekten avhenger av belastningen og av størrelsen på partiklene som skal fjernes. Test er gjort
med vann tilført et standard sediment av kvartssand (egenvekt 2,6 kg/l) med jevn partikkelfordeling
fra 1um til 1000 um (1mm).
I tabell er vist renseeffekt for de ulike partikkelfraksjoner
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Vi ser at for å oppnå en renseeffekt på over 70% med testsedimentet må belastning være på ca 50
l/min/m2. På et sandfang med diameter 3m som har et overflateareal på 7 m2 tilsvarer dette en
belastning på 350 l/min eller 6 l/s.
Vår vurdering er at supersandfang ikke er økonomisk riktig løsning hvis en har behov for en
renseeffekt på over 70 %.
Hvis en aksepterer en gjennomsnittlig renseeffekt på 50% kan det være en gunstigere løsning. En vil
da kunne belaste anlegget betydelig høyere.
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5 Foreslått dreneringsløsning

De renseløsninger som er beskrevet ovenfor er alle aktuelle for dette prosjektet. På grunn av
tilgjengelig areal og stedlige forhold er det vurdert at filtergrøft og bruk av supersandfang er de som
er best egnet her.
Utvidelsen av dagens veg er svært liten i forhold til det totale vegarealet. De foreslåtte
renseløsningene vil derfor ikke bare rense avrenning for utvidelsen, men størstedelen av vegarealet.
Dette vil gi stor miljøgevinst for de resipienter som har avrenning fra vegsystemet.
Nedenfor er det beskrevet de renseløsningene og de avrenningsområdene som føres til de.

Det påpekes at det her er lagt vekt på å beholde mye av dagens drenssystem. Dette blant annet fordi
man her hovedsakelig skal utvide sidearealene av eksisterende veg. I tillegg til betydelige kostnader
vil det bli store utfordringer med trafikkavvikling om man gjør omfattende inngrep i dagens veg.

5.1.1 Overvannshåndtering og flomveier
Dimensjoneringskriterium for offentlige veier følger Staten vegvesens krav i Tabell 403.1 i Håndbok
N200 Vegbygging, hvor trafikkmengde (ÅDT) og mulighet for omkjøring er styrende for hvilket
gjentaksintervall/sikkerhetsklasse for flom som skal legges til grunn for dimensjonering.

Figur 1. Staten vegvesens krav til sikkerhetsklasser/gjentaksintervall for flom (SVV, 2018a).

Statens vegvesen kom med nye krav til klimafaktor i Håndbok N200 Vegbygging i 2018, i Tabell
404.1. Det skilles på ulike fylker og størrelsen på nedbørfeltet (større eller mindre enn 10 km2).
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Statens vegvesens Håndbok N200 Vegbygging krever at det skal benyttes en sikkerhetsfaktor for
usikkerheter ved de hydrologiske beregningene, Fu, gitt i Tabell 404.2. Faktoren er avhengig av
hvilken sikkerhetsklasse veien har.

For returperioder høyere enn gitt dimensjoneringskrav i Tabell 403.1 i Håndbok N200 Vegbygging,
skal avrenning på overflaten ledes til mindre sårbare områder, slik at flomveien medfører minst
mulig skade på infrastruktur.
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6 Beregningsmetoder

6.1 Overvannsberegninger
Det er benyttet den rasjonelle formel for å beregne overvannsmengder som følge av små nedbørfelt.

Konsentrasjonstider er estimert basert på lengder på strekningene og antagelse om
avrenningshastigheter på 1 m/s. Avrenningskoeffisient er skjønnsmessig satt til 0,9 eller 0,95
avhengig av om det er infiltrasjonsgrøfter eller ikke.

IVF-verdier for Trondheim som er benyttet i beregning av overvannsmengder er hentet fra Tabell 5 i
Trondheim kommunes VA-norm Vedlegg 5 Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av
ledning og fordrøyningsvolum.

Dimensjonerende vannføring beregnes etter formel under:

= × ×

6.2 Rørdimensjoner
For beregning av overvannsrør er det lagt til grunn beregnede kapasiteter for fylte rør med ulike
diametere og fallforhold, vist i Tabell 1. Verdiene er beregnet ved Darcy Weisbach trykktapsformel og
Colebrooks formel for friksjonsfaktor.

Tabell 1. Beregnede kapasitet ved fullt rør for ulike diametere og fallforhold. Ruhet lik 1,0.

Kapasitet rør (l/s) Diameter (mm)
250 300 400 500 600 800 1000

Le
ng

de
fa

ll
(p

ro
m

ill
e)

10 64 103 222 400 647 1378 2476
20 90 147 314 566 916 1951 3505
30 111 180 385 694 1122 2391 4295
40 128 208 445 802 1296 2762 4960
50 143 233 498 897 1450 3088 5547
75 176 285 610 1099 1776 3784 6795

100 203 329 705 1269 2051 4370 7848
200 288 466 997 1796 2902 6182 11102
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6.3 Infiltrasjonsgrøfter

6.3.1 Terskler
Beregning av behov for terskler i infiltrasjonsgrøften er basert på at et 2-årsregn med varighet på 60
minutter skal infiltreres. Det vil si at regnvarigheter kortere enn 60 minutter må fordrøyes i grøften
for å ikke renne av. Det er benyttet beregnet konsentrasjonstid for strekningene med
infiltrasjonsgrøfter for å beregne nødvendig fordrøyningsvolum.

Fordrøyningsvolum =
intensitet å ,     – intensitet å ,  × areal ×

konsentrasjonstid for felt

Videre er antall terskler beregnet basert på lengdefall, grøftens geometri og høyde på terskler.
Grøftene er her satt med brunnbredde lik 0,5 m, sidehelninger på 1:2 og dybde 1,5 m fra veidekket.
Laveste terskelhøyde som oppfyller krav til fordrøyningsvolum er valgt.

6.3.2 Kapasitet
Kapasitet av grøfter er beregnet ved å beregne vannstand over valgt terskelhøyde- og bredde etter
NVEs Retningslinjer for flomløp og kontrollere at vannstand i grøften ligger lavere enn veidekket.
Overløpskoeffisient lik 1,5 er valgt konservativt. Det er gjort en konservativ forenkling ved at kun
terskelbredden er brukt til beregning av vannstand, og areal på sidene er neglisjert.
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7 Overvannshåndtering og renseløsning

Figur 2. Strekningene delt inn etter renseløsning.

Strekning 1: Rosten til Tonstadkrysset.
Lukket overvannsløsning med lukket, teknisk

rensetiltak (supersandfang).

Strekning 2.1: Fra Tonstadkrysset til
bekkeuttak.

Åpen overvannsløsning med
infiltrasjonsgrøfter.

Strekning 2.2: Fra bekkeuttak til bru Gamle
Okstadbakken.

Åpen overvannsløsning med
infiltrasjonsgrøfter.
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7.1 Strekning 1: Rosten til Tonstadkrysset
Overvann vil håndteres i lukket system, slik som det gjøres i dag. I dag er det ingen rensetiltak i
området, med unntak av sandfang. Området har høy utnyttelsesgrad og det vil trolig ikke være plass
til å etablere en rensedam. For å oppnå noe rensing anbefales det å etablere et teknisk rensetiltak
(f.eks. supersandfang). Det kan kobles til på eksisterende overvannsledning som leder vann ut i
bekken nordøst for Tonstadkrysset.

Overvann fra veien, fra planområdets grense i sør til bru over Kolstadvegen, vil fanges opp av
eksisterende sluk og sandfang. Videre vil det ledes i eksisterende overvannsledninger mot
Tonstadkrysset, hvor overvannet ledes ut i bekk i nordøst (som videre renner ut i Nidelva).

Det forventes at eksisterende overvannssystem (dimensjoner på rør er ikke kjent per tidspunkt) ikke
har kapasitet til å håndtere dagens krav til dimensjonering av overvann. Beregninger, se Tabell 2,
antyder behov for dimensjoner for overvannsrør, kun langs veistrekningen til E6, vil være i området
400-600 mm. Utløpet i bekk nord for Sjetnemarka har dimensjon 400 mm, slik at det antas at
eksisterende ledningsnett ikke vil klare å ta unna dimensjonerende vannmengder.

Generelt gjelder at ved beregning av ledningsanlegg som er lagt flere tiår tilbake i tid, vil
dimensjonene være for små til å håndtere de beregnede mengder. Konsekvensen av dette er at
ved store nedbørsmengder som opptrer svært sjelden vil man kunne få oppstuvning i
ledningsanlegget og videre overløp fra kummer og sandfang. Vannet vil da følge flomveier. Disse er
nærmere beskrevet i kapitel 8. I detaljfasen skal det likevel vurderes behov for fordrøyning og VA-
plan for dette skal utarbeides i samråd med Trondheim kommune. Det samme gjelder for tilstand
for eksisterende ledninger og nødvendig erosjonssikring for utløp til bekk.

Tabell 2. Beregnede verdier for strekning 1.
Parameter Verdi Enhet
Areal 15200 m2

1,52 ha
Avrenningskoeffisient 0,95 -
Areal redusert 1,44 ha
Konsentrasjonstid 10 min
Intensitet, 200 år 263 l/s*ha
Klimapåslag, Fk 1,2 -
Sikkerhetsfaktor, Fu 1,2 -
Dimensjonerende vannføring (QDIM) 550 l/s

0,55 m3/s
Lengdefall 10 promille
Rørdimensjon slutt, indre diameter 600 mm
Rørdimensjon start, indre diameter 400 mm

7.2 Strekning 2.1: Tonstadkrysset til bekkeuttak
Overvann vil håndteres i infiltrasjonsgrøft på østsiden av E6 og ledes til bekk i vest mot
Heimdalsbekken.

I dag antas det at overvann håndteres i et lukket system, hvor veivannet renner til midtdeler eller
sidegrøft og fanges opp av sluk/sandfang. Eksisterende ledningsnett i området er ukjent, men basert
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på plassering av sluk og stikkrenner forventes det at det ligger overvannsrør langs E6 som renner ut i
bekk i vest, til Heimdalsbekken.

Ny infiltrasjonsgrøft på østsiden bør ha en dybde på minst 1,5 m. Grøften bør ha bunnbredde på 0,5
m og sidehelninger på 1:2. Grøften bør være dypere enn standard grøftedybde for å kunne ta inn
overvann fra eksisterende sandfang og kummer. Nødvendig dybde på grøften for å ta inn overvannet
på infiltrasjonsgrøften må kontrolleres i detaljeringsfasen.

For å rense veivannet må det etableres terskler i grøften for å oppnå en fordrøyningseffekt slik at
mest mulig veivann vil infiltreres og høy rensegrad oppnås. Tersklene bør være minst 30 cm høye,
noe som gir en bredde på 1,7 meter ved antatt grøftegeometri. Vannstanden i grøften ved
dimensjonerende flom vil ligge ca. 70 cm under veidekket, og det vil være kapasitet til å håndtere
større flommengder enn det er dimensjonert for.

Tabell 3. Beregnede verdier for strekning 2.1.
Parameter Verdi Enhet
Areal 36900 m2

3,69 ha
Avrenningskoeffisient 0,9 -
Areal redusert 3,32 ha
Konsentrasjonstid 20 min
Intensitet, 200 år 170 l/s*ha
Klimapåslag, Fk 1,2 -
Sikkerhetsfaktor, Fu 1,2 -
Dimensjonerende vannføring (QDIM) 810 l/s

0,81 m3/s
Lengdefall stikkrenne, antatt 20 promille
Stikkrennedimensjon, indre diameter 600 mm
Terskelhøyde 0,30 m
Terskelbredde 1,7 m
Antall terskler 120 stk
Overløpsvannstand 0,47 m
Vannstand i grøft ved dimensjonerende flom, maksimal 0,77 m

For å avlede overvannet fra infiltrasjonsgrøften til bekk må det etableres en stikkrenne med minste
dimensjon 600 mm. For å lede vannet fra grøften og inn på stikkrennen vil det ikke være tilstrekkelig
å etablere en kum med kuppelrist når beregnet vannmengde er ca. 800 l/s. Antatt kapasitet er 20-25
l/s for gatesandfang iht. Hydraulisk dimensjonering av gatesandfang (Lunde, T. Prosjektrapport
69/88. NTNF. Program for VAR-teknikk). Stikkrenne bør dermed etableres med f.eks. en inntakskum,
se Figur 3, eller en utvidet forsenkning for å ta unna vannmengdene.
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Figur 3. Eksempel på inntakskum for å håndtere større vannmengder enn kuppelristers kapasitet. Kilde:
Basal.no.

Ved å konsentrere overvannet i infiltrasjonsgrøften og i ny stikkrenne blir sannsynligvis belastningen i
bekkedalen økt i både vannføring og i hyppighet. Det kan medføre en økt fare for erosjon i
bekkedalen. Bekkens tilstand og evne til å motstå erosjon må vurderes. Utløpsområdet til
stikkrennen må erosjonssikres. Nødvendige erosjonssikringstiltak må vurderes og beregnes i
detaljeringsfasen.

For også å rense vann fra kjørefelt med avrenning mot midtrabatt, må det påregnes at man legger
ledning fra sandfangene i midtrabatt til filtergrøft. Prinsippskisse for dette er vist i kapitel 4.3.
Anleggsteknisk kan eksempelvis pressing av rør benyttes for å unngå graving.

Figur. Rensing med filtergrøft fra Tonstadkrysset til utløp i Heimdalsbekken
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Figuren ovenfor viser filtergrøft med magenta linje. Grøften bygges typisk opp av filtermasser med
drensledning i bunn. For drift og vedlikehold av ledningen anbefales kummer med en innbyrdes
avstand på omtrent 100 meter. Kummene kan være av typen mini, med dimensjon DN 315 mm. De
sorte linjene inn mot midtrabatt illustrerer ledning fra eksisterende sandfang til filtergrøft.

7.3 Strekning 2.2: Fra bekkeuttak til bru Gamle Okstadbakkan
Overvann vil håndteres i infiltrasjonsgrøft på østsiden av E6 og kobles til eksisterende ledningsnett
ved bru Gamle Okstadbakkan.

I dag antas det at overvann håndteres i et lukket system, hvor veivannet renner til midtdeler eller
sidegrøft og fanges opp at sluk/sandfang. Eksisterende ledningsnett i området er ukjent, men basert
på plassering av sluk og stikkrenner forventes det at det ligger overvannsrør langs E6 som er koblet til
overvannsystem ved bru Gamle Okstadbakkan og renner nedover mot Bjørndalen/Osloveien.

Ny infiltrasjonsgrøft på østsiden bør ha en dybde på minst 1,5 m. Grøften bør ha bunnbredde på 0,5
m og sidehelninger på 1:2. Grøften bør være dypere enn standard grøftedybde for å kunne ta inn
overvann fra eksisterende sandfang og kummer. Nødvendig dybde på grøften for å ta inn overvannet
på infiltrasjonsgrøften må kontrolleres i detaljeringsfasen. For oppbygging av grøft henvises det til
tegning GH05.

For å rense veivannet må det etableres terskler i grøften for å oppnå en fordrøyningseffekt slik at
mest mulig veivann vil infiltreres og høy rensegrad oppnås. Tersklene bør være minst 30 cm høye,
noe som gir en bredde på 1,7 meter ved antatt grøftegeometri. Vannstanden i grøften ved
dimensjonerende flom vil ligge ca. 80 cm under veidekket, og det vil være kapasitet til å håndtere
større flommengder enn det er dimensjonert for.
På tegning er GH04 er det skissert en overvannsledning i tillegg til filtergrøft. Om det på grunn av lite
areal til ønsket dimensjon på filtergrøft, kan det legges ledning i tillegg for å ivareta kapasitet.

Tilsvarende som for strekning 2.1 må eksisterende sandfang i midtrabatt tilkoples for å rense vann
også fra denne delen av vegen.

På deler av strekningen er det planlagt støyskjermer. For å opprettholde god avrenning og rensing
bør støyskjermen plasseres på øst side av grøft.

Med en beregnet total vannmengde på ca. 600 l/s vil ikke dagens rist eller sluk ha tilstrekkelig
kapasitet, og det bør etableres en inntakskum, se Figur 3, for å ta unna vannmengdene. Kapasiteten
på ledningsnettet nedstrøms bru Gamle Okstadbakkan er ikke kjent, men det antas at dimensjoner
vil være for små. Det vil være nødvendig kontrollere eksisterende ledningsnett (dimensjoner og
kapasitet) i detaljeringsfasen for endelig løsning.

Også her gjelder at eldre overvannsystem sannsynligvis ikke har kapasitet til de beregnede
mengder. Ved ekstremhendelser vil vann følge flomvei beskrevet i kapitel 8. I detaljfasen skal det
likevel vurderes behov for fordrøyning og VA-plan for dette skal utarbeides i samråd med
Trondheim kommune. Det samme gjelder for tilstand for eksisterende ledninger og nødvendig
erosjonssikring for utløp til bekk.
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Tabell 4. Beregnede verdier for strekning 2.2.
Parameter Verdi Enhet
Areal 23600 m2

2.36 ha
Avrenningskoeffisient 0.9 -
Areal redusert 2.12 ha
Konsentrasjonstid 15 min
Intensitet, 200 år 207 l/s*ha
Klimapåslag, Fk 1.2 -
Sikkerhetsfaktor, Fu 1.2 -
Dimensjonerende vannføring (QDIM) 630 l/s

0.63 m3/s
Lengdefall stikkrenne, antatt 50 promille
Stikkrennedimensjon, indre diameter 500 mm
Terskelhøyde 0,3 m
Terskelbredde 1,7 m
Antall terskler 80 stk
Overløpsvannstand 0,41 m
Vannstand i grøft ved dimensjonerende flom, maksimal 0,71 m

8 Flomveier
Flomveier langs E6/planområdet er vurdert med GIS-analyse i SCALGO Live, og er vist Figur 4, Figur 5,
Figur 6 og Figur 7. En flomvei er her definert som en avrenningslinje med et nedslagsfelt på minst 1
ha.

I sør vil det være en flomvei som krysser E6 gjennom gangkulvert ved Tonstadmyra. Ved
Tonstadkrysset vil det være et høybrekk som deler avrenning fra sør mot Bjørndalen i vest og bekk
nord for Skjetnemarka i øst. I Tonstadkrysset er det et lavbrekk som vil bli stående under vann når
kapasiteten til sluk og ledningsanlegg er nådd. Det gjelder også for fotgjengerundergangen.

Det vil gå flomlinjer på hver sin side langs E6 nord for Tonstadkrysset. Flomveien vest for E6 vil renne
ned i bekk og videre i Heimdalsbekken. Dette er samme bekk som overvann ledes til i dag. Flomvei i
midtdeler og øst for E6 vil renne ned mot bru Gamle Okstadbakken, hvor vannet vil følge veien ned
mot Bjørndalen/Osloveien og Leirelva.

Nord for bru Gamle Okstadbakken vil det være flomvei langs E6 som renner ned langs avkjøring mot
Bjørndalen/Osloveien. I tillegg vil noe renne diffust ned mot Nidelva i øst.
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Figur 4. Flomveier (bilde 1/4) ved Tonstadkrysset.
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Figur 5. Flomveier (bilde 2/4) ved Okstadbakkan.
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Figur 6. Flomveier (bilde 3/4) ved Okstad/Kroppan.
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Figur 7. Flomveier (bilde 4/4) ved Leirelva/Bjørndalen.

Planlagt utvidelse av E6 vil i liten grad endre flomveiene i området. Stikkrennen som skal lede
overvann fra infiltrasjonsgrøft ut i bekk som leder til Heimdalsbekken vil dimensjoneres for 200-års
returperiode. Det antas at dagens stikkrenne ikke har så god kapasitet, noe som betyr at mer
flomvann vil kunne ledes ut i bekken/Heimdalsbekken, og ikke videre ned mot bru ved Gamle
Okstadbakkan. Det antas å gi en bedring av forholdene i Gamle Okstadbakkan, hvor vannet vil renne
langs/i veibanen.
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9 Eksisterende kommunalt ledningsnett

Trondheim kommune har offentlige ledninger i planområdet. Det er spesielt i området Tonstad at
disse ligger i eller krysser planlagt tiltak. VA-ledninger ligger normalt frostfritt med overdekning på
ca. 2 meter. Det er derfor mulig at disse ikke blir berørt under byggearbeidene, men de må uansett
tas hensyn til. Da utvidelsen fra dagens situasjon ikke er vesentlig, vil det ikke være konflikt med
eksisterende ledningsnett. Det kan likevel være at for kummer sør i planområde for etablering av
gang-/sykkelveg finnes en mer hensiktsmessig plassering for god tilgang. Detaljer for dette må derfor
utarbeides i byggeplanfasen.

Trondheim kommune har krav til at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse for alle
vannledninger med dimensjon 300 mm og større. Dette i tilfeller hvor man bygger anlegg i
ledningens hensynssone. I Tonstadområdet er det to ledninger kfr. figur nedenfor en slik analyse må
utføres for. Markert øverst på figuren er DN 800 mens den andre er DN 355. ROS-analysen utføres i
byggeplanfasen da man har flere detaljer om anlegget.

Figur. Kryssende vann- og avløpsledninger i området Tonstad.

Sør i planområdet er det i tillegg kryssende avløpsledninger i dimensjon DN600 og DN1000 markert
med rødt på figur. Også disse må spesielt hensyntas og det må sikres tilgang for drift og vedlikehold i
anleggsperioden. Der eksisterende VA-anlegg utsettes for endret belastning skal dette avklares med
anleggseier. Ved utarbeidelse av byggeplan må det i samråd med Trondheim kommune ses på om
nye offentlige ledninger skal anlegges samtidig.

Noe nord for planlagt viltovergang krysser en kommunal avløpstunnel veg. Dette er en fjelltunnel
med dimensjon 2,7 meter som ligger lavt og vil ikke bli berørt av dette prosjektet.


