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1 Innledning og forutsetninger for vurderingene 
Foreliggende notat er en overordnet vurdering av renseløsninger for dagsonen for ny E6 på strekningen 
Storhove-Øyer; Lillehammer og Øyer kommuner. Det er også planlagt en tunnel på strekningen; rensing 
av vaskevann fra tunnel er ikke inkludert i dette notatet, men er vurdert i andre deler av prosjektet. 
Begrunnelse for rensing av overvann fra dagsonen er gitt i notat «Sårbarhetsvurdering av 
vannforekomster – vurdering av rensebehov for overvann fra veg i driftsfase». Notatet konkluderer med 
at det er behov for å rense overvannet fra hele vegstrekningen. Det er kun behov for ett rensetrinn; 
dette betyr rensing av partikler og partikkelbundne stoffer.  
  
Det er vurdert renseløsninger som ivaretar kravet om ett-trinns rensing; rensedammer, rensegrøfter og 
rensing i sidehelling til veien. Videre er det gjort en grov dimensjonering av disse løsningene, i tillegg til 
en grov vurdering av plassering. Hensikten med disse vurderingene er å ivareta behovet for 
renseløsninger innenfor reguleringsplanen. Figurene under viser prinsippskisser av renseløsningene som 
er vurdert. Det understrekes at dette kun er prinsippskisser; evt. mål på tegningene må ikke hensyntas, 
men dimensjoneres ift stedsspesifikke betingelser.  
 

 

Figur 1. Eksempel på utforming av vått overvannsbasseng/rensedam (figur fra N200) 

 

Figur 2. Prinsippskisse for utforming av rensegrøft i et område hvor vegen ligger på fylling. Brunt skravert område skal 
bestå av filtermasse med gitte krav til kornfordeling og sorteringsgrad (se figur under). Overløpsrist 
plasseres høyere enn bunn rensegrøft. Kommunale rør bør ligge på utsiden av rensegrøfta.  



 

 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN, RENSING AV OVERVANN FRA DAGSONEN 5

 

Figur 3. Prinsippsnitt for rensing i sidehelling til veien. Filtermassene vil ha krav til kornfordeling og sorteringsgrad – se 
figur under. Vannet må samles opp i bunnen av sidehellingen og ledes kontrollert ut til nærmeste 
resipient.  

 

 

Figur 4. Diagram som viser krav til middelkornstørrelse og sorteringsgrad for sandmasser som kan brukes som 
filtermasse i rensegrøfter og rensing i sidehelling til vei.  

 
Løsningene over viser prinsipper for rensing og inkluderer ikke flomvannshåndtering. 
Flomvannshåndtering må ledes utenom rensesystemene, for rensedammer må det være overløp av 
flomvann rundt dammen, for rensegrøfter kan den «åpne delen av grøfta» være flomvannsgrøft (gitt 
terskler og evt flomsikring av øvre del av grøft og med mulighet for å lede flomvannet ut av grøfta) mens 
flomvann må samles opp i bunnen av sidehelling til veien.  
 
Det er lagt inn følgende forutsetninger for grov dimensjonering av renseløsninger: 

 Rensedammer:  
o Overflatearealet til rensedammen dimensjoneres som 2 % av såkalt redusert areal 
o Avrenningskoeffisient fra veien: 0,8 
o Total veibredde på 23 m 
o Adkomstveier er ikke vurdert i detalj. Det forutsettes mulighet for drifting av 

rensedammer fra stopplommer på E6 i noen tilfeller.  
o Forventet ledningsdybde for rensedammer ift lengdefall på vei – slik at det er nok høyde 

for innløp til rensedammer er ikke sjekket 
 Rensegrøfter: 

o Det er såkalt «first flush» som skal renses i rensegrøftene. I denne sammenheng er dette 
definert som de første 15 mm med nedbør som renner av fra veien.  

o Det er benyttet beregnet maksbredde for rensegrøft for hele strekningen – dette 
uavhengig av om det er ensidig fall eller takfall på veien (dvs. 23 m veibredde). Ved 



 

 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN, RENSING AV OVERVANN FRA DAGSONEN 6

ensidig fall, må motsatt/oppstrøms grøft benyttes til snøopplag. Det er heller ikke så stor 
forskjell på bredden på grøfta på nedstrøms grøft ved ensidig fall ift takfall. Det er videre 
lagt til bredde for flomgrøft tilsvarende en 200 års flom.  

o Mye av strekningen har ensidig fall – i tillegg til forutsetning over er det lagt til en 
breddeutvidelse på 3 m for oppsamling av vann i midtdeler. Det er usikkert om det er 
teknisk mulig (høydemessig) å samle opp vannet i midtdeler for å slippe dette ut i 
nedstrøms grøft. Dette skaper en stor usikkerhet i vurderingene, da ensidig fall uten 
oppsamling av vann i midtdeler anses som en trafikkfarlig løsning.  

o Der hvor lengdefall på veien er mer enn 0,5 %, må det legges inn terskler for å redusere 
vannhastigheten. Terskelene er forutsatt lagt inn hver 50 m og det er lagt inn en 
forutsetning om at grøfta har utløp hver 50 m. Det er ikke vurdert behov for rekkverk 
(trafikksikkerhet) ved etablering av terskler.  

o Det er forutsatt helling i sideskråning grøft på 1:3 og 1:2.  
o Det er lagt til 1,5 m bredde på grøfta til kabler ol som ikke kan stå i rensegrøfta, men det 

er ikke lagt til noen bredde for evt. støyskjerm – som heller ikke kan stå i rensegrøfta. 
o Det er ikke lagt til bredde for evt. andre ledninger eller kummer som må stå på utsiden 

av rensegrøfta.  
Utløp fra renseløsningene og behov for tilkopling til stikkrenner under Dovrebanen er ikke vurdert. Det 
forventes at en del av stikkrennene under Dovrebanen må utvides.  
 

 
 

 

Figur 5. Oversiktstegning som viser strekning og foreslåtte plasseringer av rensedammene.  

 



 

 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN, RENSING AV OVERVANN FRA DAGSONEN 7

2 Område profil 0 - 470 (start tunnel) 
a. Foreslått renseløsning: rensedam: 

i. Foreslått plassering: se Figur 6, pil i figur viser mulig adkomst fra nord via 
planlagt næringsareal. 

ii. Overvann fra nord ledes via ledning under brua over Dovrebanen mot rensedam 
iii. Foreslått plassering av rensedam (Figur 7) under er ikke mulig pga. store 

høydeforskjeller (ca. 6 m) 
iv. Dimensjon: ca. 200 m2 (ca. 5x40 m) 

 
b. Et alternativ til føring av vann på bru over Dovrebanen, er en ekstra dam nord-vest for 

Dovrebanen. Det er også mulig med rensing i sidehelling i den søndre delen av profilet. 
Dette alternativet anbefales ikke pga utfordring med flere driftspunkter, utløp under 
Dovrebanen, og vanskelig adkomst til drifting (evt. stopplomme ved tunnelutløp) 

 
Konklusjon: Det anbefales alternativ a vist i Figur 6.  

 

Figur 6. Foreslått plassering av rensedam (lilla firkant i rød sirkel) med antydet adkomst. Rensedammen vil ligge inne 
på et område regulert til industriformål. Det forutsettes at adkomstveier til industri også kan benyttes 
som adkomst til rensedam.  
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Figur 7. Foreslått plassering for rensedam, jfr. mail av 31.1.20. Denne plasseringen anbefales ikke – se tekst over.  

3 Område profil 3200 (tunnel) - 4600  
a. Alternativ rensegrøft: 

i. pr. 3200-3500 (lavbrekk) (1% lengdefall, ensidig tverrfall): 
 rensegrøft med tette terskler ensidig mot øst, forutsetter 3 m i midtdeler 

for oppsamling av overvann (kun trafikksikkerhet) 
 grøftebredde med utløp til stikkrenne pr. 3500 
 -> breddeutvidelse ca. 7,5 m i skjæring på østsiden som må sprenges + 

1,5 m til kabler og el. = 9 m (pluss 3 m midtdeler) 
ii. pr. 3500-4600 (høybrekk) (opp til 4% lengdefall):  

 rensegrøft med tette terskler ensidig mot øst, forutsetter 3 m i midtdeler 
for oppsamling av overvann (kun trafikksikkerhet) 

 utfordring med rensegrøfter pga. stort lengdefall – det er ikke sikkert 
dette er en gjennomførbar løsning – se alternativ rensedam 

o Ensidig tverrfall (pr. 3500-4150): grøftebredde 7,5 m + 1,5 m til 
kabler og el. = 9 m. Tillegg 3 m til midtdeler.  

o Takfall (pr. 4150-4600): grøftebredde 7,5 m + 1,5 m til kabler og 
el. = 9 m.  
 

b. Alternativ rensedam:  
i. Pr. pr. 3200 – 4600  
ii. Lokalisering: profil ca. 3500: 

1. På vestsiden nord for stikkrenne (se rød sirkel i utklipp): adkomst via 
forlenget adkomstvei fra sør-vest, alternativt stopplomme. Koordineres 
med adkomst tunnelvaskevann. Utløp ledes til stikkrenne under 
Dovrebanen – ikke vurdert hverken lokalisering eller kapasitet.  

2. Alternativ adkomst på østsiden: ulempe større terrenginngrep 
I så fall også tunnelvaskevann mot øst? Vurderes som for store 
terrenginngrep, anbefales ikke. 

iii. Ikke i konflikt med jordbruksmark (se utklipp under) 
iv. Dimensjon: ca. 600 m2 (1400 m * 23 m * 0,02 * 0,08) 
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Det foreslås å innlemme begge løsninger (alternativ a og b.ii.1) i reguleringsplanen da det er stor 
usikkerhet knyttet til forslagene. Dette betyr en breddeutvidelse på 21 m på veien samt regulering av 
areal og adkomst til rensedam.  
 

 

Figur 8. Foreslått plassering av rensedam alt. 1 (lilla firkant i rød sirkel). Adkomst/driftstilgang må koordineres med 
rensesystem for vaskevann fra tunnel som ligger like syd for foreslått rensedam (på sydsiden av 
bekk). Tilkomst med stopplomme bør vurderes.  

 

Figur 9. Foreslått plassering av rensedam vises med rødt rektangel i figur.  
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4 Område profil 4600 - 6750 (Ensbykrysset) 
a. Rensedam v/profil ca. 5100 (ikke lavbrekk): 

i. Tilførselsareal fra profil 4600 – 5100  
ii. Plassering se Figur 10. Utløp fra dammen er ikke vurdert.  
iii. Adkomst via gårdsvei  
iv. Dimensjon: ca. 250 m2 

Figur 10. Forslag til lokalisering av rensedam – se lilla rektangel i rød sirkel. Adkomst til rensedam via eksisterende 
gårdsvei.  

 

Figur 11. Forslag til lokalisering av rensedam vist på kart med rødt rektangel. Utløp fra rensedammen må vurderes. 
Adkomst mulig via eksisterende gårdsvei.  
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b. Rensedam mellom profil 5100 og 6750, flere alternativer har blitt vurdert:  

 
I. Rensedam v/profil ca. 5910 (lavbrekk): 

i. Tilførselsareal fra profil 5100 – 5900 
ii. Plassering: vest for Dovrebanen, sør for bekken (utfordring å krysse 

bekk/stikkrenne) 
iii. Utfordring med adkomstmulighet  
iv. Dimensjon: ca. 350 m2 

 
II. Rensedam v/pr. ca. 6000 (lavbrekk): 

i. Tilførselsareal profil 5900 – 6700 
ii. Plassering: vest for Dovrebanen, nord for bekken 
iii. Utfordring med adkomstmulighet 
iv. Dimensjon: ca. 300 m2 

 
III. Alternativ til b og c: rensedam for profil 5100-6700 på østsiden av veien, mellom 

E6 og G/Sveg: 
i. Blir liggende mellom E6 og G/S-veg. Kan sannsynligvis driftes fra G/S-veg. 
ii. Dimensjon: ca. 650 m2. 

 
Konklusjon: Rensedam etableres på østsiden av vegen (alternativ III) pga nærhet til 
anlegget og lettere adkomst for drifting av dammen.   

 

Figur 12. Forslag til lokalisering av rensedam – d (rensedam for profil 5100-6700, på østsiden av Dovrebanen)   
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5 Område profil 6750 - 7750 
a. Rensedam v/profil ca. 6750: 

i. Tilførselsareal fra profil 6750-7750  
ii. Dimensjon: ca. 400 m2 
iii. Plassering, flere alternativer har blitt vurdert: 

a. Vest for Dovrebanen i kanten av jordbruksmark (må vurdere lokalisering 
og kapasitet kryssing stikkrenne Dovrebanen). Adkomstvei via 
kommunalteknisk område. Utenfor planområdet.  

b. Alternativ plassering ved kommunalteknisk anlegg. Utenfor planområdet. 
c. Lokalisering mellom E6 og Dovrebanen. Dette er trangt og det er en 

utfordring med adkomst, men mulig å rygge inn fra lokalveg.   
Konklusjon: Alternativ c velges pga nærhet til anlegget og at 
rensedamlokalisering er innenfor planområdet.  
 

 

Figur 13. Forslag til lokalisering av rensedam – alternativ c (rensedam for profil 6750-7750, mellom Dovrebanen og 
E6.    
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6 Område profil 7750 - 8300 
a. Rensing i sidehelning fra profil 7750 (høybrekk) til 7950 (lavbrekk). Utfordring hvis 

lengdefall av betydning på veien. Vannet må samles opp i nedkant av sidehelling og ledes 
under Dovrebanen i lavbrekk. Det er hverken vurdert lokalisering eller kapasitet til 
stikkrenne under Dovrebanen.  

b. Rensegrøfter med terskler 
iii. Takfall 7750 – 8050: grøftebredde 7,5 m + 1,5 m til kabler og el = 9 m. 
iv. Ensidig fall 8050 – 8300: grøftebredde 7,5 m + 1,5 m til kabler og el = 9 m. 

Tillegg 3 m midtdeler. 
v. Vannet må ledes under Dovrebanen i lavbrekk. Det er hverken vurdert 

lokalisering eller kapasitet til stikkrenne under Dovrebanen.  
Konklusjon: Alternativ b anbefales pga enklere vannhåndtering.  

 

7 Konklusjon 
 På grunn av stor usikkerhet i vurderingsgrunnlaget og forutsetningene for beregningene, foreslås 

det en breddeutvidelse av vegen på 9+9+3=21 m på hele strekningen; dette betyr en utvidelse 
på 11 m på hver side av vegen. Dette er beregnet som maks. bredde, og det er ikke skilt på 
ensidig fall eller tverfall, men anbefales likevel på dette nivå pga usikkerhet i 
beregningsgrunnlaget.  

 Alle foreslåtte rensedammer legges inn med adkomst, kjøreveg rundt og god plass rundt selve 
dammen. 

 Det er ikke kunnskap om lokalisering eller kapasitet til stikkrenner under Dovrebanen, det må 
påregnes kapasitetsutvidelse av flere av stikkrennene. Det forutsettes at alle eksisterende bekker 
har nok kapasitet, alternativt må kapasitet/flomvoller etableres og bekker utbedres. Utslipp fra 
renseanlegg bør reguleres helt ut i nedstrøms vassdrag hvor det ikke er behov for utbedringer. 
Dette betyr i praksis Lågen. Det må påregnes restriksjoner på utslipp i nærheten av Balbergsøya.  
Balbergsøya vil bli ny grunnvannsvannskilde for drikkevann for Lillehammer kommune.  

 


