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1 Bakgrunn 

På veistrekningen Ommangsvollen - Grundset vil etablering av ny Rv3/25 medføre 
kryssing av 13 vassdrag. 9 av disse vil fungere som resipienter for veiavrenning. 
Vassdragene varierer i størrelse fra små bekker til store elver og vassdragene har 
derfor varierende sårbarhet for veiavrenning og forurensing. Generelt vil etablering 
av ny veitrase kunne medføre at vannføringen og vannkvaliteten i vassdragene 
endres gjennom følgende forhold: 

› Økt vannføring i vassdrag som følge av avrenning fra veiens tette flater. 

Veiarealet har høyere avrenning sammenliknet med opprinnelig terreng. Dette 

kan føre til økt risiko for flom og erosjon i vassdraget.  

› Tilførsel av forurensning fra trafikkarealer som kan medføre forringelse av 

vannkvaliteten og det biologiske mangfold i vassdraget. Grad av forringelse 

avhenger i stor grad av resipientens type, størrelse og sårbarhet.   

› Endring av nedbørsfeltet til vassdraget (det naturlige bekkefeltet) som følge av 

ny veitrase. Dette kan føre til både redusert vannføring (redusert nedbørfelt) 

eller økt vannføring (økt nedbørfelt) avhengig av den lokale situasjonen. 

For å unngå uakseptabel påvirkning på flomvannføringen, vannkvaliteten og 
biologien i vassdragene, må det vurderes avbøtende tiltak for rensing og fordrøyning 
av veiavrenningen avhengig av vassdragets tilstand og sårbarhet.   

2 Forutsetninger 

Vassdragets tilstand bør forbli uendret eller lite påvirket etter etableringen av ny vei. 
Dette forutsetter at: 

› Vassdragets midlere vannføring og flomvannføring ikke endres som følge av 

etableringen av ny vei. 

› Vannkvaliteten i vassdraget ikke forringes som følge av etablering av ny vei. 

For resipienter med liten sårbarhet for flom og forurensning vil tilførsel av 
veiavrenning ha liten eller ingen påvirkning på det biologiske mangfoldet. For 
resipienter med stor sårbarhet vil det kunne oppstå tilfeller der veiavrenningen bør 
renses før utslipp. For å oppnå en mest mulig effektiv håndtering av 
forurensningene ved disse tilfellene forutsettes det at avrenning fra vei separeres fra 
terrengavrenningen: 

 

› Vei på fylling bør enten ha langsgående soner for infiltrasjon eller  

gjennomgående grøfter der avrenningen kan gi uakseptabel påvirkning i 

nærområdet.  

› Terrengvann avskjæres og blandes ikke med veivann. Blanding av veivann og 

terrengvann vil kunne gi nedsatt renseeffekt i rensetiltak. Terrengvann utledes i 

eget system til resipient eller videreføres i kryssing under veien. Utledningen 

bør skje via dagens naturlige vannveier eller drenssystemer (dyrket mark). 
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› Felles transport av terrengvann og veivann kan bare skje der utledning til 

resipient skjer uten behov for tiltak (fordrøyning/rensing). Dette forutsetter at 

utledningen skjer til robuste resipienter. 

› Der vassdrag krysser vei i kulvert, bør man vurdere en utforming av kulverten 

som vil fungere som faunapassasje for mindre dyr. 

Tiltaksløsninger for håndtering av veivann skal være enkle i forhold til bygging samt 
robuste, kostnadseffektive og lett tilgjengelige for drift og vedlikehold. 

3 Overvann i reguleringsplanen 

I foreliggende reguleringsplan er overvannshåndteringen basert på filtergrøfter 
(infiltrasjon av veivannet) og overvannsbassenger. Sidegrøftene utformes med 
terskler og økt bunnbredde for magasinering av avrenningen. Filtermasser 
(rensemasser) i sidegrøftene skal bestå av sandmasser iblandet organisk materiale.  
Ved regnhendelser utover dimensjonerende infiltrasjonskapasitet ledes overvann via 
sandfang og drensledning. Sandfangene plasseres hver 80 m i sidegrøft. 
Gjennomgående drensledning utnytter ledningens omfyllingsmasser som ekstra 
fordrøyningsvolum ved store regnhendelser. Overvann og drensvann ledes via 
rense-/overvannsbasseng før utslipp til vassdrag.  

Rv. 3 krysser over nedbørfeltet til Elverum grunnvannsanlegg og reguleringsplanen 
forutsetter at det etableres grøft med lukket overvannsløsning for veivannet med 
oppsamling og utledning av overvannet i tett ledning til resipient utenfor 
nedbørfeltet.  

4 Kryssende vassdrag  

Alle bekker og elver som krysser den nye veien, er sammenstilt i tabell 1 og 2. I alt 
13 vassdrag krysser veien. For 4 av vassdragene er det ikke planlagt utledning av 
overvann; Elskovsbekken , Skjelle, Skvalderbekken og Slåttmyrbekken.  
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Tabell 1: Vassdrag som krysser rv. 3/25 og hvilke vassdrag som tilføres veivann/overvann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Oversikt over karakteristikker for veg tilknyttet utslippspunkt. 

Nummer Resipient Utslipp av veivann (ja/nei) 

1 Fura/Ommangsvollen Ja 

2 Stabekken Ja 

3 Elskovsbekken Nei 

4 Fura/Doksrud Ja 

5 Vingerjessa Ja 

6 Terningå 1 Ja 

7 Skjelle Nei 

8 Terningå 2 Ja 

9 Terningå/Åkroken Ja 

10 Skvalderbekken 
Nei, videreføres til infiltrasjon 

på Grundsetmoen 

11 Slåttmyrbekken 
Nei, videreføres til infiltrasjon 

på Grundsetmoen 

12 Lavåsbekken Ja 

13 Kutterud Ja 

Utslipp 
nr 

Kryssende 
vassdrag 

ÅDT Bredde 
veg 

Felt 
Lengde veg som 

fører avrenning til 
utslippssted 

Lengde veg 
som fører 
avrenning 

til midtdeler 

Kjøretøy / 
dag 

meter antall meter meter 

1 Fura/Ommangsvollen 4 900 12,5 2 840 770 

2 Stabekken 4 900 12,5/20,0 2/4 3220 1730 

4 Fura/Doksrud 12 500 20,0 4 1720 770 

5 Vingerjessa 12 500 20,0 4 3300 1500 

6 Terningå 1 17 600 20,0 4 4300 2250 

8 Terningå 2 17 600 20,0 4 670 450 

9 Terningå/Åkroken 17 600 20,0 4 4080 2700 

12 Lavåsbekken 5 700 12,5 2 3000 1140 

13 Kutterud 5 700 12,5 2 2331  0 
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5 Beregning av flom 

Som vist i Figur 1 kan ny vei endre det eksisterende bekkefeltet ved å inkludere,  
evt. ekskludere nye arealer. Endringer i areal for bekkefeltet samt areal for vei for 
hvert utslippspunkt er oppsummert i  

Tabell. 

En endring i nedbørsfeltets areal medfører en endring i terrengavrenningen. 
Veiavrenningen vil komme i tillegg til disse endringene. I Tabell 4 er eksisterende 
flomavrenning, flomavrenning med ny vei, og avrenning fra veien beregnet for 
utslippspunktene. Vannføringsverdiene er beregnet med et gjentaksintervall på 25 
år. I beregningene er det forutsatt at all vegavrenning føres via gjennomgående 
grøfter og tradisjonelt lukket overvannssystem til utslippspunkt og at ikke noe ledes 
ut på sideterreng. 

 

Figur 1: Eksempel på hvordan fremføring av ny vei utvider nedbørfeltet til krysningspunkter med 
bekker/elver.  (a) Eksisterende bekkefelt og (b) nytt bekkefelt som følge av etablering 
av ny vei. 

 

Tabell 3: Areal naturlig bekkefelt, nytt bekkefelt som følge av ny vei og areal vei. 

Utslipp 
nr 

Utslippssted 

1)Areal naturlig 
bekkefelt 

(eksisterende) 

2)Areal naturlig bekkefelt 
(med endringer som 

følge av ny vei) 

3)Areal av vei i 
naturlig bekkefelt 

ha ha ha 

1 Fura/Ommangsvollen 9 380 9 510 3,6 

2 Stabekken 1 040 1 060 12,8 

3 Elskovsbekken 1 620 1 620 0,0 

4 Fura/Doksrud 4 690 4 690 5,3 

5 Vingerjessa 1 810 1 940 16,8 

6 Terningå 1 1 830 1 910 13,3 

7 Skjelle 54 6 0,0 

8 Terningå 2 3 270 3 240 2,0 
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Tabell 4: Flomavrenning i resipient i dag, ved endret bekkefelt og med veiavrenning (25 års 
gjentaksintervall). 

 

 

I Tabell er flomavrenningen i Tabell 4 benyttet til å beregne endringen i avrenning 
som følge av endret bekkefelt og avrenning fra vei.  

9 Terningå/Åkroken 5 000 5 040 9,6 

10 Skvalderbekken 114 124 0,0 

11 Slåttmyrbekken 168 194 0,0 

12 Lavåsbekken 368 394 6,9 

13 Kutterud 261 262 5,4 

1) Dagens areal på naturlig bekkefelt (før ny vei) 

2) Areal på naturlig bekkefelt etter etablering av ny vei (inkluderer de endringer som veien fører til i bekkefeltet).  

3) Areal på vei i bekkefeltet. 

Utslipp 
nr 

Utslippssted 

1)Vannføring naturlig 
bekkefelt 

(eksisterende) 

2)Vannføring naturlig 
bekkefelt (med 

endringer som følge av 
ny vei) 

3)Avrenning fra vei 

l/s l/s l/s 

1 Fura/Ommangsvollen 79 500 80 600 253 

2 Stabekken 13 200 13 400 733 

3 Elskovsbekken 20 600 20 600 0 

4 Fura/Doksrud 39 800 43 800 332 

5 Vingerjessa 23 000 24 600 604 

6 Ternigå 1 23 300 24 300 386 

7 Skjelle 850 110 0 

8 Terningå 2 41 500 41 100 195 

9 Terningå/Åkroken 42 400 42 700 553 

10 Skvalderbekken 1 700 1 830 0 

11 Slåttmyrbekken 2 420 2 800 0 

12 Lavåsbekken 5 610 6 010 298 

13 Kutterud 4 100 4 110 275 

1) Bekkens nedbørfelt og flomavrenning (klimafaktor = 1,3 og 25 år gjentaksintervall) i kryssingspunktet med vei 

2) Bekkens nedbørfelt og flomavrenning (klimafaktor = 1,3 og 25 år gjentaksintervall ) i kryssingspunktet med vei etter endret 
bekkefelt 

3) Veiens nedbørsfelt og flomavrenning (klimafaktor = 1,3 og 25 år gjentaksintervall ). Bredden på nedbørsfeltet utgjøres av 
veibredde (12,5 til 20,0 m og avrenningskoeffisient, c = 0,95) og sidegrøft/fylling (5,5 til 31,0 m og avrenningskoeffisient 0,5).  
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Tabell 5: Endring av flomvannføring i vassdrag som følge av endret bekkeløp og ny vei samt 
totalendring ved 25 års gjentaksintervall. 

Utslipp 
nr 

Utslippssted 

1) Endring i vannføring 
som følge av endret 

bekkeløp 

2) Endring i vannføring 
som følge av avrenning 

fra vei 

3) Total endring i 
vannføring som følge 

av ny vei 

1 Fura/Ommangsvollen + 1 100 l/s + 1 % + 253 l/s 0 %  + 1353 l/s + 2 % 

2 Stabekken + 200 l/s + 2 % + 733 l/s + 6 % + 933 l/s + 7 % 

3 Elskovsbekken 0 l/s 0 % 0 l/s 0 % 0 l/s 0 % 

4 Fura/Doksrud +4 000 l/s + 10 % + 332 l/s + 1 %   + 4332 l/s + 11 %  

5 Vingerjessa + 1 600 l/s + 7 % + 604 l/s + 3 %  + 2 204 l/s + 10 % 

6 Terningå 1 + 1 000 l/s + 4 % + 386 l/s + 2 % + 1 386 l/s + 6 % 

7 Skjelle - 740 l/s - 87 % 0 l/s  + 0 % - 740 l/s - 87 % 

8 Terningå 2 - 400 l/s - 1 % + 195 l/s + 0 % - 205 l/s 0 % 

9 Terningå/Åkroken + 300 l/s + 1 % + 553 l/s + 1 % + 853 l/s + 2 % 

10 Skvalderbekken + 130 l/s + 8 % 0 l/s 0 % + 130 l/s + 8 % 

11 Slåttmyrbekken + 380 l/s + 16 % 0 l/s 0 % + 380 l/s + 16 % 

12 Lavåsbekken + 400 l/s 0 % + 298 l/s + 5 % + 698 l/s + 12 % 

13 Kutterud + 10 l/s 0 % + 275 l/s + 7 % + 285 l/s + 7 % 

 

Skjelle mister en betydelig del av vannføringen som følge av at veien avskjærer 
nedbørfeltet. Øvrige vassdrag får varierende endringer, men ingen store endringer i 
flomvannføringen.  

6 Beregnet tilførsel av forurensninger 

Tabell viser miljøklassifiseringssystemet for ferskvann gjengitt fra Utkast til 
Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av 
miljøgifter i vann, sediment og biota (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012). Det 
er ønskelig at vassdragene, etter at ny vei er etablert, ikke beveger seg til dårligere 
tilstandsklasse enn II (God). 

Tabell 6: Miljøklassifiseringssystem for ferskvann 

I Bakgrunn II God III Moderat IV Dårlig V Svært 

omfattende 

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske 

effekter 

Kroniske effekter 

ved langtids 

eksponering 

Akutte toksiske 

effekter ved 

korttidseksponering 

Omfattende 

toksiske effekter 
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For å undersøke hvilken forurensningsbelastning vassdragene blir utsatt for, er det 
beregnet årlig utslipp av forurensning fra veien til vann ved å benytte tabellverdier 
fra Utslippsfaktorer for forurensning fra veg til vann og jord i Norge (Statens 
vegvesen, 2004). Beregningen er basert på de samme forutsetninger for veiens 
overvannssystem som i flomberegningen (kap.5).  
Utslippsfaktorer, ��������, gitt som g/(km år) er beregnet som: 

�������� = 	
��. ∙ ����. ∙ � ∙ �  

Hvor: 	
��. er konsentrasjonen av forurensning i avrenningen [µg/L],  ����. er 
årsnedbøren (622 mm/år), � er veibanens bredde (fra 12,5 til 20,0 m) og � er 
veibanens avrenningskoeffisient (0,95). 

Tabell oppsummerer utslippsfaktorer, beregnet årlige snittkonsentrasjoner i 
veiavrenningen og norske beregnede miljøstandarder (EQS-verdier) fra Klima og 
forurensningsdirektoratet (2012).  

Tabell 7: Konsentrasjon av forurensning i veiavrenning, grense for miljøklasse II (God) fra Klima 
og forurensningsdirektoratet (2012) og beregnede utslippsfaktorer for vei. Fargene angir 
miljøklasse som vist i Tabell. Det er ikke angitt grenseverdier for fosfor, nitrogen, suspendert stoff, 
PAH og NaCl. Min og maks utslipp refererer seg til varierende ÅDT og veibredde.   

Forurensning 

1) Min. 
konsentrasjon i 

veiavrenning 
2) Maks. 

konsentrasjon i 
veiavrenning 

Grense for 
tilstandsklasse II 

(God) 

 

Min og maks årlig 
utslipp med 
veiavrenning 

    

Bly (Pb) 6,7 µg/l 11,2 µg/l 1,3 µg/l 31,2 – 82,9 g/(km·år) 

Kopper (Cu) 40,8 µg/l 57,6 µg/l 7,8 µg/l 189 - 428 g/(km·år) 

Sink (Zn) 61,5 µg/l 130 µg/l 11 µg/l 285 - 966 g/(km·år) 

Kadmium (Cd) 0,2 µg/l 0,3 µg/l 0,08 µg/l 1,1 – 2.5 g/(km·år) 

Krom (Cr) 1,0 µg/l 3,0 µg/l 3,4 µg/l 4,6 – 22,4 g/(km·år) 

Nikkel (Ni) 1,1 µg/l 2,8 µg/l 1,7 µg/l 5 - 21 g/(km·år) 

Kvikksølv (Hg) 0,10 µg/l 0,10 µg/l 0,050 µg/l 0,5 – 0,7 g/(km·år) 

Fosfor (P) 0,16 mg/l 0,20 mg/l Ikke oppgitt 720 – 1 486 g/(km·år) 

Nitrogen (N) 1,6 mg/l 2,0 mg/l Ikke oppgitt 7,6 – 15,1 kg/(km·år) 

Suspendert stoff 
(SS) 82 mg/l 99 mg/l Ikke oppgitt 380 - 732 kg/(km·år) 

Olje 0,17 mg/l 0,60 mg/l Ikke oppgitt 774 – 4 446 g/(km·år) 

PAH 0,84 µg/l 1,19 µg/l Ikke oppgitt 3,92 – 8,86 g/(km·år) 

Benzo(a)pyren 
(BaP) 

0,007 µg/l 0,025 µg/l 0,022 µg/l 0,03 – 0,18 g/(km·år) 

3)NaCl 100/180 mg/l 100/180 mg/l Ikke oppgitt 12 - 24 tonn/(km·år) 
1)Beregnet for ÅDT = 4 900 kjøretøy/dag og 2 felt 
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2)Beregnet for ÅDT = 17 600 kjøretøy/dag og 4 felt 

3)Sommer-/vinterkonsentrasjon (ref. Åstebøl m.fl. (1996): Effekter av veisalting på jord, vann og vegetasjon. 

 

Som vist i Tabell vil Pb, Cd, Cu, Hg, Zn og Ni ligge på eller over grensen for EU-
kvalitetskrav for ferskvann. Konsentrasjonen av forurensningene vil imidlertid 
fortynnes når avrenningen ledes ut til vassdrag, og det er den faktiske 
konsentrasjonen av forurensninger i vassdraget som er relevant. Konsentrasjonen 
av forurensning i vassdrag som mottar avrenning fra veg kan uttrykkes som: 

	�
�. =
����.∙����.�����.∙����.

����.�����.
  

Hvor: 	�
�. er konsentrasjonen av forurensning i vassdrag etter avrenning fra veg er 
tilført [µg/L], 	�
�. er bakgrunnskonsentrasjonen av forurensning i vassdrag, det vil si 
før avrenning fra veg er tilført [µg/L],		
��. er konsentrasjonen av forurensning i 
avrenning fra veg [µg/L], !�
�. er mildere vannføringen i vassdraget [l/s] og !
��. er 
mildere avrenning fra veibanen ved nedbørshendelse [l/s]. I det videre er det gitt 
begrunnelse for estimat på variablene.  

For å bestemme mildere avrenning fra veibanen (!
��.) er det antatt at det må 5 mm 
regn til for å generere avrenning fra veibanen. For lavere nedbørsmengder enn 5 
mm antas det at avrenningen ikke når frem til utslippspunktet til vassdrag. Ved å 
bruke døgnverdier for nedbør for Hamar II i 2008 - 2013 genereres avrenning fra 
veibanen, med en grenseverdi på 5 mm, gjennomsnittlig 37 dager i året (dvs. 10 % 
av dagene i ett år). Videre vil 63 % av årsnedbøren, tilsvarende 391 mm/året, falle 
på disse 37 dagene. Den resterende årsnedbøren faller som snø eller er antatt å 
være i en størrelsesorden som ikke medfører avrenning. Mildere avrenning fra 
veibanen (!
��.) er videre beregnet som: 

!
��. = �
��.
"·$·%

����.
  

Hvor: �
��. er årsnedbøren som genererer avrenning (391 mm/år), &
��. er dager per 
år hvor avrenning forekommer (37 dager/år), ' er veibanens lengde som drenerer til 
vassdrag [km], � er veibanens bredde (fra 12,5 til 20,0 m) og � er veibanens 
avrenningskoeffisient (0,95).  

Den midlere vannføringen i vassdraget (!�
�.) er beregnet ved å multiplisere midlere 
årsavrenning [mm/år] med areal på nedbørsfeltet [ha] for vassdrag. Ved å bruke 
lavvann-verktøyet fra NVE (NVE, 2013) er midlere årsavrenning estimert å være 
288 l/(s·ha). 

I Tabell 8 er konsentrasjon av forurensning i vassdrag beregnet ved et 
nedbørstilfelle. Bakgrunskonsentrasjonen av forurensning i vassdraget er ikke 
medregnet. Basert på resultatene vil alle vassdrag ved påslipp av vegavrenning 
fremdeles ha tilstandsklasse I (meget god) eller II (god).  
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Tabell 8: Beregnet årlig gjennomsnittlig konsentrasjon av forurensninger i vassdrag hvor 
bakgrunnskonsentrasjonen ikke er inkludert. Fargekodene indikerer tilstanden basert 
på tabellverdier fra Klima og forurensningsdirektoratet (2012); Blå = Meget god, Grønn 
= God og Gul = Mindre god, Oransje = Dårlig, Rød = Svært omfattende. Bekkene nr 3, 
7, 10 og 11 mottar ikke veivann. 

Utslipp 
nr 

Utslippssted 

Midlere 
avrenning 

fra veg 
(!
��.) [l/s] 

Midlere 
vannføring 
(!����) [l/s] Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg BaP 

1 Fura/Ommangsvollen 1,2 869,9 0,01 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

2 Stabekken 5,8 97,0 0,38 2,29 3,45 0,01 0,06 0,06 0,01 0,0 

4 Fura/Doksrud 4,0 429,0 0,09 0,47 0,95 0,00 0,02 0,02 0,00 0,0 

5 Vingerjessa 7,7 177,5 0,39 2,10 4,24 0,01 0,09 0,09 0,004 0,0 

6 Terningå 1 10,0 174,7 0,60 3,11 7,03 0,02 0,16 0,14 0,01 0,0 

8 Terningå 2 1,6 296,4 0,06 0,30 0,68 0,00 0,02 0,01 0,00 0,0 

9 Terningå/Åkroken 8,0 461,0 0,19 0,99 2,23 0,01 0,05 0,05 0,002 0,0 

12 Lavåsbekken 4,4 36,0 0,75 4,51 7,09 0,03 0,12 0,13 0,01 0,0 

13 Kutterud 3,4 24,0 0,87 5,18 8,14 0,03 0,14 0,15 0,01 0,01 

  

Som nevnt tidligere er ikke bakgrunnskonsentrasjonen av forurensning medregnet 
for verdiene i Tabell 8. Som et estimat på bakgrunnskonsentrasjonen av 
forurensning i vassdragene, er det tatt utgangspunkt i verdier fra Bioforsk rapport nr. 
1642010 Overvåking langs Rv 3 og 25 gjennom Løten og Elverum (2010). For 
utslippssted nr. 1, 4, 5, 6, 7 og 10 er det utført undersøkelser der 
forurensningskonsentrasjoner fremkommer i rapporten. For øvrige utslippssteder 
der det ikke er utført undersøkelser (nr. 3, 9, 13 og 14), er gjennomsnittet fra 
samtlige prøvestasjoner antatt å være representativt for bakgrunnskonsentrasjonen 
av forurensninger i vassdragene. I tilfeller der målt konsentrasjon er lavere enn 
deteksjonsnivået for analysen, er verdien satt lik deteksjonsnivået. 
Bakgrunnskonsentrasjonen er summert med konsentrasjonen fra tilførselen av de 
samme stoffene i veiavrenningen (tabell 9).  

Basert på resultatene (Tabell) vil vassdragenes tilstandsklasse, etter at 
bakgrunnskonsentrasjoner er medregnet, reduseres fra I (meget god) og II (god) til 
III (moderat) og IV (dårlig). Det er spesielt den høye forekomsten av nikkel (Ni) i 
vassdragene som forårsaker at flere vassdrag havner i tilstandsklasse III (moderat). 
Sammenlikner en verdier i Tabell og Tabell er forekomsten av Ni hovedsakelig 
knyttet til høye bakgrunnskonsentrasjoner, og ikke til det som isolert tilføres via 
avrenningen fra vei. Tilsvarende medfører høye bakgrunnskonsentrasjoner av Zn i 
vassdrag nr. 6 (Vingerjessa) at dette vassdraget havner i tilstandsklasse IV (dårlig).  
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Tabell 9: Beregnet årlig gjennomsnittlig konsentrasjon av forurensninger i vassdrag der 
veiavrenning og  bakgrunnskonsentrasjoner er medregnet. Fargekodene indikerer 
tilstanden basert på tabellverdier fra Klima og forurensningsdirektoratet (2012); Blå = 
Meget god, Grønn = God og Gul = Mindre god, Oransje = Dårlig, Rød = Svært 
omfattende. Bekkene nr 3, 7, 10 og 11 mottar ikke veivann. 

Utslip
p nr 

Utslippssted 

Midlere 
avrenning 

fra veg 
(!
��.) [l/s] 

Midlere 
vannføring 
(!����) [l/s] Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg BaP 

1 Fura/Ommangsvollen 1,2 869,9 0,63 1,80 10,02 0,12 0,50 6,82 0,01 0,0 

2 Stabekken 5,8 97,0 0,50 2,53 8,47 0,08 0,52 2,93 0,01 0,0 

3 Elskovsbekken 0,0 148,2 0,30 2,10 4,13 0,07 0,50 2,57 0,01 0,0 

4 Fura/Doksrud 4,0 429,0 0,27 1,20 3,65 0,05 0,50 1,41 0,01 0,0 

5 Vingerjessa 7,7 177,5 0,80 4,87 19,55 0,14 0,65 6,87 0,01 0,0 

6 Terningå 1 10,0 174,7 0,37 2,00 5,06 0,06 0,49 0,71 0,01 0,0 

7 Skjelle 0,0 0,5 0,39 1,60 4,63 0,04 0,50 0,61 0,01 0,0 

8 Terningå 2 1,6 296,4 0,51 2,52 8,71 0,08 0,54 3,08 0,01 0,0 

9 Terningå/Åkroken 8,0 461,0 0,63 2,22 5,95 0,04 0,50 0,64 0,01 0,0 

10 Skvalderbekken 0,0 11,3 0,51 2,52 8,73 0,08 0,54 3,10 0,01 0,0 

11 Slåttmyrbekken 0,0 17,7 0,51 2,52 8,73 0,08 0,54 3,10 0,01 0,0 

12 Lavåsbekken 4,4 36,0 0,58 3,03 9,02 0,08 0,50 2,79 0,01 0,0 

13 Kutterud 3,4 24,0 0,66 3,53 9,73 0,08 0,51 2,76 0,01 0,0 

 

Det presiseres at resultatene representerer gjennomsnittlige konsentrasjoner i 
vassdrag ved tilførsel av avrenning (37 dager i året). Faktorer som variasjon i 
vannføringen, tørkeperiode før regnskyll, størrelse og intensitet på nedbør, 
trafikktetthet, type asfaltdekke på veibanen, veikonstruksjon etc. vil i tillegg påvirke 
konsentrasjoner av forurensninger i veiavrenningen. Det er derfor sannsynlig at 
konsentrasjonen i vassdragene tidvis vil overgå de i Tabell 9. Den verst tenkelige 
situasjonen kan oppstå under følgende forhold: 

› Lang tørkeperiode før regnskyll (høy akkumulering av forurensninger) 

› Middels stort nedbørstilfelle (skyller veibanen uten å gi den ekstra fortynningen 
som kan forventes fra store nedbørstilfeller) 

› Starten av avrenningshendelsen ("first flush" effekt)  

› Lav vannføring i vassdraget 

› Om våren da avrenningen i tillegg vil inneholde høye konsentrasjoner veisalt 

Tilstanden i vassdragene styres hovedsakelig av høye bakgrunnsnivåer. Isolert vil 
ikke vegavrenningen påvirke vannkvaliteten i vassdragene i stor grad. Imidlertid, 
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pga høye bakgrunnsskonsentrasjoner vil flere av vassdragene havne i 
tilstandsklasse III (moderat) mht. Cd og Ni. I tillegg vil Vingerjessa kunne havne i 
tilstandsklasse IV (dårlig) mht. Zn.  

 

7 Overvannsløsninger 

Valg av overvannsløsning skal oppfylle kravet til drenering av veikonstruksjonen og 
redusere den flom- og forurensningsmessig belastningen på vassdragene. 

4 typeløsninger kan være aktuelle for veiprosjektet: 

7.1 Tradisjonell lukket løsning (løsning 1) 

Tradisjonell lukket drenering (drens- og overvannsledning m/ sandfang/sluk i grøft) 
med direkte utløp til resipient. Løsningen gir minimal rensing og fordrøyning. 

7.2 Lukket løsning kombinert med sentralt overvannsbasseng 
(løsning 2) 

Som 7.1, men med håndtering av veiavrenningen i et sentralt overvannsbasseng før 
utledning til resipient. Løsningen gir rensing (sedimentering) og fordrøyning (end of 
pipe-løsning; fig. 2). 

 

Figur 2: Løsning 2 m/lukket overvannssystem langs veien kombinert med sentralt 
overvannsbasseng. 

7.3 Infiltrasjonsgrøft (løsning 3) 

Infiltrasjonsgrøft m/ kombinert drens-/overløpsledning og overløpssluk. Filtermassen 
består av sandige masser som tilfredsstiller særskilte krav til korngradering. 
Løsningen gir kombinert rensing (filtrering) og fordrøyning av veivannet i grøfta før 
utledning som drensvann til resipient (on-site løsning). Løsningen har ikke 
tradisjonell overvannsledning, men oppdimensjonering av drensledning er 
nødvendig. Godt egnet på strekninger med lite fall (Figur 3 og Figur 4). Generelle 
krav til filtermasser er vist i figur 5. 
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Figur 3: Infiltrasjonsgrøft med drens-/overløpsledning og overløpssluk. 

 

 

Figur 4: Infiltrasjonsgrøft med drens-/overløpsledning og overløpssluk (overløpssluk ikke 
inntegnet). 
 

 

Figur 5. Grensekurve for anbefalte filtermasser (naturlig sandmasse, ikke knuste masser). 
Filtermasser som ligger innenfor rød grensekurve samt har d10>0,1 mm, d50>0,3 
mm og maks 2 % <0,063 mm (silt), er tilfredsstillende. Filtermassen tilsettes 5-10 
volum-% lite omdannet organisk materiale (torv) i de øverste 15 cm. 
Filteroverflaten tilsås med gras. 
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7.4 Transport og fordrøyning i veigrøft (løsning 4) 

Transport av veivann i sidegrøft frem til lokale fordrøyningsbasseng langs veilinja 
bygget som en utvidelse av veigrøfta (Figur 6 og 7). Løsningen gir i første rekke 
fordrøyning av veiavrenningen lokalt før utledning til resipient. Strupet utløp fra 
bassengene til resipient. Løsningen har ikke overvannsledning (bare drensledning). 
Bassenget tømmes etter hver regnhendelse og vil ikke ha permanent vannspeil. 
Løsningen har en begrenset renseeffekt sammenlignet med rensebasseng (løsning 
2). Løsningen vil ha god tilgjengelighet i forhold til drift og vedlikehold og man slipper 
sentralt overvannsbasseng plassert nede i bekkedaler/-raviner. 

 

Figur 6: Planskisse løsning 4 med transport av veivann i sidegrøft frem til lokalt 
overvannsbasseng. 

 

 

Figur 7: Løsning 4 snitt A i Figur 6, veivann transporteres på overflaten i sidegrøft frem til 
basseng. 
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7.5 Anbefaling overvannshåndtering 

Det anbefales infiltrasjonsgrøft (løsning 3) som hovedløsning for veiprosjektet. Med 
en gjennomgående overvannsløsning basert på infiltrasjonsgrøft, er det ikke behov 
for overvannsbassenger. Løsningen forutsetter tilgang på gode filtermasser 
(sandmasser). Det forventes at slike masser er tilgjengelig i de østre/nordlige deler 
av veiprosjektet (i Elverum kommune). 

Der veien går på fylling foreslås som generell løsning, en infiltrasjonssone på arealet 
fra asfaltkant og ut til viltgjerde bestående av et toppsjikt av filtermasser av 
tilsvarende type som anbefales i grøftene. Det forutsettes at grunnen under 
filtermassen er drenerende. Med en slik løsning forventes at hovedparten av 
veivannet infiltreres før det når fyllingsfoten forutsatt at veiavrenningen fordeles jevnt 
langs veien i infiltrasjonssonen. Det må detaljeres en løsning som sikrer god 
fordeling av veivannet. 

Utformingen av midtdeler er avhengig av veistandarden. På 2-felts vei 
Ommangsvollen – Tønset blir det 1 m asfaltert midtdeler. Alle avrenning går til 
sidegrøft for infiltrasjon uavhengig av kurvatur. På 4-felts vei Tønset – Åkroken er 
det 2 m midtdeler. Denne midtdeleren foreslås utformet som infiltrasjonsgrøft 
(løsning 3). På strekningen Åkroken – Grundset er det 2- felts vei med 
midtdelerløsning som beskrevet ovenfor.  

8 Prinsippløsning grunnvannsanlegg i Elverum 

Ny Rv 3 passerer gjennom sikkerhetssonen for Elverum grunnvannsverk. I 
reguleringsplanen (RP) er det forutsatt at grunnvannet beskyttes på en sikker måte 
bl.a. ved at veivannet ledes ut av sikkerhetssonen.  

 

I sikkerhetssonen for vannverket foreslås følgende overvannstiltak: 

 
• Oppsamling og bortledning av overvann i sikkerhetssonen profil: 24280 – 

24700. I profil 25350 krysser veien Slåttmyrbekken som renner inn i 
sikkerhetssonen. Dette medfører at hele strekningen profil 24280 – 25350 
må inngå i overvannstiltaket for å unngå avrenning fra veien til bekken.  

 
• Kryssende bekk (Slåttmyrbekken) legges i kulvert som trekkes ut på hver 

side for å unngå utslipp fra veien som kan renne til bekken direkte. 
Overvannsledning langs veien føres over bekkekulverten. 
 

• Overvannsløsning: Kantstein med sluk og rekkverk og midtdeler 
m/rekkverk og tett overflate (ingen infiltrasjon). Veien bør ha gjennomgående 
takfall for å unngå overvannssystem i midtdeler. Sideterreng ut til ca 4 m 
utenfor rekkverk skal ha tverrfall mot veien/sidekantstein og tilføres tette 
masser som tilsåes med grasvegetasjon. Det betyr at veien ikke skal ha 
tradisjonell grøft. Det er sidekantstein med sluk som fungerer som "grøft".  
Veivannet ledes i ledning til et åpent infiltrasjonsbasseng på Grundsetmoen 
ca 200 m nord for Slåttmyrbekken (i RP ført til grustak lengre nord). 
Grunnvannsstrømningen på stedet må undersøkes slik at strømning mot 
Slåttmyrbekken fra bassenget ikke inntreffer.  
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• Rekkverkene må ha høy sikkerhetsklasse. Veisikringen skal sørge for at 
tunge kjøretøy som involveres i ulykker forblir på kjørebanen og ikke havner 
utenfor veien. Det er kjørebanen som skal ivareta all oppsamling av 
kjemikalier som slippes ut ved ulykke.  
 

• Det forutsettes ingen salting i sikkerhetssonen, profil 24280 – 25350. 
 
Med nevnte løsning oppnås en kontrollert oppsamling og bortledning av forurenset 
veivann, høy trafikksikkerhet, full oppsamling av akutte utslipp på veibanen og ingen 
saltforurensning. Løsningen vil gi en meget god beskyttelse av grunnvannet.  


