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1 INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide prinsipper for hydrologi og VA i forbindelse 

med planleggingen av ny E39 på strekningen Julbøen-Molde.  På strekningen planlegges det for firefelts 

vei. Det vil bli laget tre rapporter for strekningen, som vil være som følger:  

- Tunnelrapport for de to strekningene med tunnel på strekningen 

- Rapport for dagsone på Bolsønes 

- Rapport for dagsone i Mordalen 

 

Denne rapporten rapporten omhandler prinsippløsninger for vann i tunnel, som inkluderer drensvann, 

overvann, vaskevann og brannvann. 

 

2 NØKKELDATDA FOR TUNNEL 

Det er planlagt to strekninger med tunnel for ny E39 Julbøen-Molde. Det er planlagt to løp hvor hvert 

har to felt.  Veimodellen lagt til grunn i denne rapporten er «10364_HT_v02» og «10364_VT_v02» for 

ny E39, og er hentet ut den 22.11.2021. Et oversiktsbilde for strekningen er gitt i Figur 1. Videre vil 

tunnelene lengst mot vest og øst bli kalt henholdsvis tunnel 1 og tunnel 2. Den dimensjonerende 

årsdøgntrafikken (ÅDT) for strekningen er 7600. 

 

 

Figur 1 Oversikt over strekningen Julbøen – Molde. De oransje strekene er plassert over tunnelpåhugget. 

 

 

 

Tabell 1 Nøkkelinformasjon for de to tunnelene på strekningen E39 Julbøen - Molde. 

 Tunnel 1 Tunnel 2 

Løp mot 

sør 

Løp mot 

nord 

Løp mot 

sør 

Løp mot 

nord 

Antall felt 2 2 2 2 

Tunnellengde [m] 1359 1352 8259 8284 

Kote ved tunnelinngang i vest [m.o.h] + 55 + 55 +114 +114 

Kote ved tunnelinngang i øst [m.o.h] + 93 +93 +2 + 2 

Høydeforskjell [m] 38 38 112 112 

Gjennomsnittlig lengdefall [%] 2,8 2,8 1,4 1,4 

 

3 BRANNVANN 

Krav 4.39 under kapittel 4.3.2.4 i N500 (Statens vegvesen, 2021) beskriver følgende: «Det skal finnes 

vannforsyning i alle tunneler. Det skal finnes hydranter i nærheten av portalene og innvendig, med 

mellomrom som ikke skal overstige 250 m. Dersom vannforsyning ikke er tilgjengelig skal det sikres at 

tilstrekkelig vannmengde er tilgjengelig på annen måte, for eksempel ved bruk av tankbil.» 

Tunnel 1 
Tunnel 2 

Mordalen 

Bolsønes 

Julbøen 
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Tilgangen på brannvann i tunnel vil kunne redusere konsekvensene dersom en brann oppstår. En 

bilbrann vil kunne oppstå på grunn av:  

• Teknisk feil på kjøretøy 

• Følgekonsekvens av ulykkeshendelse 

• Varmgang i bremser 

Varianter av bilbrann vil være 

• Brann i elbil 

• Brann i lett kjøretøy 

• Brann i tungt kjøretøy/buss 

• Brann i godstransport med farlig last 

Størrelsen på branner vil variere. I utredningen «Risikoanalyse av brann i tunnel» (Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 2014) er fordeling av størrelse av brann for henholdsvis lette og 

tunge kjøretøy undersøkt. Resultater viser at ca. 90% av alle bilbranner er under 5 MW. Vannbehov og 

tid for slukking av slike branner vil være begrenset, og kreve mindre enn standard krav/praksis med 50 

l/s og en times varighet. Ønsket størrelse på uttak må i videre faser avklares med den lokale brann- og 

redningstjenesten, som for dette prosjektet vil være Molde Brann og Redningstjeneste. 

 

Foreløpig legges opp til en gjennomgående brannvannsforsyning i de to tunnelene med kapasitet til å 

levere 50 l/s i en time med minimum 2 bar trykk ved utløpet. Dette tilsvarer en vannmengde på 180 

m3. Et basseng for brannvann vil kunne kombineres med et basseng for rent vann til tunnelvasking, 

men det er viktig at det da alltid er et tilstrekkelig brannvannsvolum i tilfelle en brannhendelse oppstår. 

4 VASKEVANN 

Tuneller vaskes jevnlig for å opprettholde en sikker tunnel med god sikt og gode lysforhold. 

Tunnelrenhold er også viktig for å fjerne uønskede gjenstander, materialer og belegg fra veibanen og 

tekniske installasjoner (Statens Vegvesen, 2012).  I krav 8.24-8.25 i kapittel 8.3.3 i håndbok N500 

(Statens vegvesen, 2021) er følgende krav gitt: «Generelt skal tunnelen spyles/vaskes så ofte at det 

ikke kreves spesielle tiltak for å samle opp vannet utenfor tunnelen. Forurensningsloven er gjeldende for 

driftsvann, drensvann og vaskevann dersom utslippene er, eller kan være til skade for miljøet. Til slike 

utslipp skal det søkes tillatelse. 

 

Hvis utslippstillatelse stiller krav om rensetiltak, skal rensetiltaket dimensjoneres for å håndtere en 

helvask for tunnelen / tunnelløpene. Renseløsningen skal minimum utformes for sedimentering av 

partikler, nedbrytning av såpe og utskilling av olje. Oljeavskiller skal bygges separat eller som del av 

renseløsningen. Renseløsningen bør etableres inne i tunnelen. Sedimentasjonsbasseng som er etablert 

utenfor tunnelen bør være lukket.» 

 

Utslippstillatelse om å slippe ut tunnelvaskevann må søkes om fra Statsforvalteren, og endelige krav på 

kvalitet på tunnelvaskevann vil bli fastsatt i utslippstillatelsen.  I denne rapporten legges det til grunn at 

krav 8.25 må følges, og at det må bygges en renseløsning for sedimentering av partikler, nedbryting av 

såpe og utskilling av olje. Ved utslipp til en sårbar resipient kan det være et alternativ å i tillegg anlegge 

et ekstra rensetrinn for å fjerne løste forurensninger.   

 

Nødvendig volum for vaskevann bestemmes basert på lengde av tunnel, forbruk av vann per meter 

tunnel og hyppigheten av vask. Det er beregnet at ÅDT i tunnelen vil være 7600 i 2050. Ifølge SVV 

Håndbok R610 (Statens Vegvesen, 2012), skal det utføres en helvask, en halvvask og to tekniske 

vasker per år for tunneler med denne ÅDT. I en helvask skal alt innenfor tunneltversnittet vaskes, 

imens for en halvvask vaskes ikke taket. Teknisk vask består av rengjøring av sideplasserte 
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overhengende skilt, bommer inkludert belysning, kjørefeltsignaler, nødstasjoner og annet teknisk utstyr 

samt dører. Kjørebane og veiskulder skal også rengjøres.   

 

I arbeidet med parsellen E39 Ørskogfjellet-Vik ble det informert av Jøran Fjærvoll i Statens vegvesen at 

man kan anta en til to helvasker og cirka tre halvvasker i året. Dette kan antas også å gjelde for de to 

tunnelene på strekningen Julbøen-Molde. Vannmengder som benyttes ved vask av tunnel er omtalt i 

Statens Vegvesen rapport nummer 99 (Torp & Meland, 2013). For en tunnel med to løp og to kjørefelt 

per løp, oppgis det her et vannforbruk på 100 l/m for helvask og 60 l/m for halvvask ved bruk av 

lavtrykksdyser. Det kan derfor antas at for et løp med to felt benyttes 50 l/m og 30 l/m for henholdsvis 

hel- og halvvask. I senere tid har det derimot kommet et søkelys på å redusere bruken av såpe på 

grunn av ytre miljø, og større mengder vann benyttes derfor ved spyling av tunnelene. Nyere tall som 

legges til grunn på ny E6 Trondheim-Værnes tar utgangspunkt i 90 liter/meter per tunnelløp med to 

kjørefelt. Dette legges til grunn i videre beregninger i denne rapporten. Ved halvvask kan det antas et 

vannforbruk 70 % av helvask og for teknisk vask mindre enn 40 % av helvask.  

 

Ved å legge til grunn at maksimalt 90 l/m benyttes ved en helvask av hvert tunnelløp vil det være 

behov for et volum på minimum 244 m3 for tunnel 1 og 1489 m3 for tunnel 2. Forbruket må bekreftes i 

byggeplan, og en konsekvens av endringer kan være forandringer i tankstørrelser. Ved å dimensjonere 

systemet slik at man kan benytte brannvannsuttakene ved vask av tunnel vil man kunne spare mye tid 

og ressurser ved vask av tunnel.   

 

 Forurensninger i tunnelvaskevann 

I en artikkel i Vann (Meland & Rødland, Forurensning i tunnelvaskevann – en studie av 34 veitunneler i 

Norge, 2018) er innholdet i tunnelvaskevann fra 34 tunneler i Norge med ulik lengde, ÅDT og frekvens 

for tunnelvask studert. Sammenlignet med forurenset overvann fra høytrafikkerte veier så er 

konsentrasjonene av forurensningsstoffer i tunnelvaskevann betydelig høyere. Generelt er vaskevann 

fra vegtunneler sterkt forurenset av trafikkskapt forurensning i form av metaller, PAH-forbindelser, 

mikroplast og ulike typer av partikler som følge av slitasje på kjøretøy og asfalt samt utslipp fra 

kjøretøy. Vaskevannet er også forurenset av såpe som skal bedre vaskeeffekten. I artikkelen 

konkluderer med at urenset tunnelvaskevann medfører fare for forurensning av resipienten, og at 

rensing av tunnelvaskevann bør vurderes som obligatorisk ved planlegging og bygging av nye tunneler.  

 

Tabell 2 Informasjonen om forurensningsstoffer ofte forekommer i tunnelvaskevann, og hvor de har sitt 

opphav. Tabellen er modifisert og oversatt fra (Meland, Økotoksikologiske effekter av vegavrenning og 

tunnelvaskevann (PHD), 2010). Ved tunnelvask vil også stoffer fra det eventuelt brukte vaskemiddelet 

også være i vannet.  

 

Kilde Forurensning 

K
jø

re
tø

y
 

Bremser Ba, Cu, Fe, Mo, Na, Ni, Pb, Sb,  

Dekk Al, Zn, Ca, Cd, Co, Cu, Mn, Pb, W, hydrocarbons, PAH 

(pyren, fluoranten, benzo(g,h,i)perylen) 

Bilkroppen Pt, Cr, Zn 

Forbrenning av drivstoff, søl av 

drivstoff og olje 

Ag, Ba, Cd, Cr, Co, Mo, Ni, V, Sb, Sr, Zn, PAH (naphthalene 

og LMM), MTBE, BTEX 

V
e
i 

Veidekke Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, Pb, Si, Sr, Ti, PAH (HMM, LMM, 

Chrysene) 

Salting og støvforhindring Ca, Mg, Na, Cl, ferrocyanid 

Veiutstyr (skilt etc.) Zn (galvanisert stål)  
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Mye av den totale forurensningen i vaskevann er knyttet til partikler, men det finnes også komponenter 

som i stor grad er i løst form. Metaller som kan være problematiske med tanke på utslipp er kobber, 

sink, kadmium, krom, bly og nikkel. Av disse kan bly, nikkel, krom og kadmium i stor grad fjernes i 

renseløsninger som gir sedimentasjon. For kobber og sink kan en større andel foreligge som løst i 

vannfasen, men mye vil bli fjernet ved sedimentasjon. Noen helsefokuserte PAH-forbindelser som 

benzo(a)pyren med flere foreligger i uønsket høye konsentrasjoner i urenset vaskevann. Disse kan 

delvis fjernes i en renseløsning for sedimentasjon og innlagring av vaskevann (Meland, 2012).  

 

Når det brukes såpe ved vasken økes innholdet av organisk stoff i vaskevannet. Ved innlagring av 

vaskevann vil noe organisk innhold fjernes ved hjelp av sedimentering, imens noe av såpen vil brytes 

ned ved forbruk av oksygen. Innelagret tunnelvaskevann kan derfor ha et lavt oksygeninnhold. «Det 

finnes flere ulike såpeprodukter på markedet, men felles er at alle skal være godkjent i henhold til 

produktforskriften. Dette innebærer at såpeproduktene skal kun inneholde miljøvennlige og fullstendig 

nedbrytbare såpestoffer, dvs. 60 % av de organiske stoffene i såpen skal brytes ned til karbondioksid og 

vann innen 28 dager ved bruk av standard nedbrytningstester» (Meland, 2012). 

 

5 INNLEKKINGSVANN 

Det vil i noen grad være innlekking av grunnvann inn i tunnelen. Det er satt en maksimal grense på 

innlekking av grunnvann til 40 liter/minutt/100m per tunnelløp. Etter samtaler med geolog Stig Gunnar 

Lillevik (Statens vegvesen) vil naturlig innlekking antakelig være 10 liter/minutt/100m, men i 

svakhetssoner vil dette kunne være høyere. Derfor settes det et anslag på at det i verstefall vil være en 

innlekking på 20 liter/minutt/100m som et gjennomsnitt per løp for de to tunnelene. Dette tilsvarer 288 

m3/døgn/km per løp. Det er anslått at man vil ha en innlekking på minimum 40 liter/km/minutt per løp 

[fra (Holen & Johansen, 2015)], som tilsvarer 57.6 m3/døgn/km per løp. I lavbrekk inne i tunnelene må 

dette vannet pumpes ut.  

 

I Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 45 er det skrevet: «Grunnvannsuttak over 100 

kubikkmeter per døgn skal meldes til vassdragsmyndigheten, som skal vurdere om uttaket krever 

konsesjon etter første ledd. Det samme gjelder hvor flere grunnvannsuttak som naturlig må sees under 

ett, overstiger 100 kubikkmeter per døgn». Dette gjelder også for innlekking av grunnvann i tunneler, 

selv om vannet ikke nødvendigvis brukes til noe spesielt formål.  Det betyr at dette inngrepet burde 

meldes til vassdragsmyndigheten.  

 

6 TILFØRSEL AV BRANN-OG VASKEVANN 

Nedenfor er ulike alternativer for tilførsel av brann-og vaskevann i tunnelene presentert. Alternativene 

er basert på å benytte vann fra kommunal vannledning, benytte vann fra vassdrag i nærheten og 

benytte innlekkasjevann fra tunnelene. Alternativene presenteres i delkapitlene nedenfor. 

 Alternativer for tunnel 1. 

 Vann fra kommunalt nett. 

Det er ikke noe kommunalt vannledningsnett i nærheten av tunnelen. Å pumpe vann fra 

vannledningsnettet i Molde ses på som ufordelaktig.  
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 Oppsamling av infiltrasjonsvann for brannvannsdekning fra tunnel 1. 

For å forsyne høydebassenget er et alternativ å benytte innlekkingsvann fra tunnelen. Et samlebasseng 

med pumpestasjon for innlekkingsvann etableres da i tunnelen. Minimum avstand fra tunnelåpningen 

kan estimeres ved bruk av erfaringstall for innlekking i tunneler i Norge, slik at det sikres at nok 

innlekkingsvann kan samles for pumping til høydebasseng. I praksis skal plassering av pumpestasjoner 

også sees i sammenheng med plassering av tekniske rom og havarilommer i tunnelen. Det er ønskelig 

med kortest mulig avstand mellom pumpestasjon og teknisk rom.  

 

Begge tunnelene har en lengde på ca 1,3 km, som antas å gi et minimum innlekking på ca 2 * 1,3 km * 

57.6 m3/døgn/km = 150 m3/døgn for begge løpene. Det vil derfor være nok til å kunne levere vann til 

høydebassenget og fylle det opp igjen kort tid etter vask eller en brannhendelse i tunnelen. Ved 

plassering av pumpestasjon ved første tekniske rom etter tunnelinnløpet ved ca 1 km vil man få god 

tilgang på vann. Dersom man ønsker en mindre pumpe, kan tanken også fylles opp over lengre tid. 

Bassenget plasseres nedstrøms ved portal mot Julbøen. Brannvannspumpen må trykkøke med 60mvs.       

 

 Benytte brannvannsbasseng fra tunnel 2 

Tunnel 2 vil ha et brannvannsbasseng på ca kote 70. For å få nok trykk til å ha et overtrykk på 20 

meter i tunnelåpningen må brannvannet trykkes opp til kote 134 (Åpning på kote  114). Fra 

tunnelportalen i tunnel 2 til tunnelportal til tunnel 1 er det ca 1000 meter i dagsonen (Mordalen). 

Tunnelportalen i tunnel 1 ligger på kote 93 og vil derfor kunne dekkes fra brannvannsbassenget i tunnel 

2. Tunnelportal mot Julbøen ligger på kote 55. Trykket i brannvannsledningen ved portalen mot 

Mordalen vil være  er ca 40 meter, og ved  portalen mot Julbøen vil trykket være på ca 80 meter. 

Trykkforholdene er akseptable. 

 

 Vann fra Mordalselva 

Nye E39 er lagt i bru over Mordalselva. Ved inntak av vann til brannvann fra elva, må dette pumpes 

opp. Det må også vurderes om elva har tilstrekkelig vannføring i tørre perioder. Det er ca 350 meter fra 

elva til tunnelportalen. 

 

 Fordeler / ulemper for de ulike løsningene for tunnel 1 (Julbøen - Mordalen) 

• Oppsamling av infiltrasjonsvann i tunnel 1 for brannvannsdekning: 

o Bruker vann som er tilgjengelig gjennom lekkasjer, og gjenbruker det til brann-og 

vaskevann.  

o Liten høydeforskjell mellom innløp og utløp. Høydeforskjell: 38 meter. 

o Det må etableres en brannvannspumpe for å få tilstrekkelig trykk.  

• Oppsamling av infiltrasjonsvann i tunnel 2 for brannvannsdekning: 

o Ledningen legges gjennom dagsone, ca 1000 meter med ekstra ledning. 

o En brannvannspumpe for begge tunneler. 

o Bassengvolum for oppsamling av vaskevann reduseres. 

• Vann fra Mordalselva: 

o Ledningen legges fra Mordalselva/Tverrelva. Dette krever stabil tilførsel i elva, samt 

tillatelse til å ta vann fra elva.  

o Vannet må pumpes inn i basseng fra elva.  

o Det må etableres en brannvannspumpe for å få tilstrekkelig trykk.  
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Løsningen med oppsamling av infiltrasjonsvann synes som den riktige løsning, dette gjelder både 

økonomisk og teknisk. Om det skal etableres eget brannvannsbasseng i tunnel 1, eventuelt om en skal 

benytte brannvannsbasseng i tunnel 2 må avklares.  

Fordelen med å ha bare et basseng er at det bare er nødvendig med en brannvannspumpe, og et 

servicepunkt for begge tunnellene. 

 Alternativer for tunnel 2 

 Vann fra kommunalt nett 

Vann fra kommunalt nett ved Bolsønes brukes til å dekke behovet for brannvann og vaskevann. I 

rundkjøring på utsiden av portalen er det mulighet for tilkobling på en kommunal vannledning Ø200. 

Ved å føre en ny VL200 inn i tunnelen kan brannvannskravet på 50 l/s dekkes ca 2 km inn i tunnelen. 

Videre inn vil trykktap i ledningen og høyde i tunnelen være begrendsende. Brannvannsdekningen 

herfra må derfor dekkes ved bassengvolum og brannvannspumper. 

 

Det antas at det er mulig å føre en innfyllingsledning til brannvannstank til ca pel 4500, avhengig av 

trykket på kommunalt nett. Bassenget blir liggende på ca kote 55, ved pel 4500.Her må det etableres 

brannvannstank og brannvannspumper. Pumpehøyde ved innløp av tunnel blir som følgende: kote ved 

tunnelpåhugg + overhøyde – bassenghøyde = 114 m + 20 m – 50 m = 84 meter. 

 

 Oppsamling av infiltrasjonsvann for brannvannsdekning. 

For å forsyne høydebassenget er et alternativ å benytte innlekkingsvann fra tunnelen. Et samlebasseng 

med pumpestasjon for innlekkingsvann etableres da i tunnelen. Minimum avstand fra tunnelåpningen 

kan estimeres ved bruk av erfaringstall for innlekking i tunneler i Norge, slik at det sikres at nok 

innlekkingsvann kan samles for pumping til høydebasseng. I praksis skal plassering av pumpestasjoner 

også sees i sammenheng med plassering av tekniske rom og havarilommer i tunnelen. Det er ønskelig 

med kortest mulig avstand mellom pumpestasjon og teknisk rom. Avstand mellom tekniske rom blir om 

lag 1250 m, med noen tilpasninger som gjør avstanden større eller mindre. 

 

Begge tunnelene har en lengde på ca 8 km, som gir en innlekking på ca 8 km * 57.6 m3/døgn/km = 

460 m3/døgn for hvert løp. Brannvannsbassenget bør plasseres på ca kote 70. Dette gir akseptabelt 

trykk i bunn av tunnelen og i utløpsportalen i Bolsønes. For etablering av brannvannsbasseng på kote 

70, ca pel 5500, vil dette være ca 2.5 km in i tunnelen. Dette gir en antatt oppfyllingstid for et basseng 

på 180 m3 på ( 2.5* 57.6m3/døgn/ km * 2 løp= 288m3/ døgn) ca 16 timer. Det vil derfor være nok 

tilførsel til å kunne levere vann til høydebassenget og fylle det opp igjen kort tid etter vask eller en 

brannhendelse i tunnelen. 

Det må etableres en brannvannspumpe for trykkøkning opp mot portalen i Mordalen. 

Trykkøkning må skje fra kote 70 til 134, som gir en trykkøkning på 74 meter. 

 

 Vann fra Mordalselva 

Nye E39 er lagt i bru over Mordalselva. Ved inntak av vann til brannvann fra elva, må dette pumpes 

opp. Det må også vurderes om elva har tilstrekkelig vannføring i tørre perioder. 

Det er ca 250 meter fra elva til tunnelportal. 

 

 

 Fordeler / ulemper de ulike løsningene for tunnel 2 (Mordalen – Bolsønes) 

• Vann fra kommunalt nett: 



 

 

9/18   

 

o Vann fra kommunalt nett er en sikker leverandør.  

o Det må etableres vannbasseng i tunnelen, samt brannvannspumpe.  

o Det er usikkerhet med tanke på kostnader som gjelder bruk av kommunalt vann i 

brann- og vaskevannsløsning. Dette er for eksempel på grunn av tilbakeslagsventiler 

etc.  

o Dette forslaget er også avhengig av avtaler med Molde kommune. 

• Oppsamling av infiltrasjonsvann for brannvannsdekning: 

o Infiltrasjonsvannet er tilgjengelig, og må uansett samles for pumping i deler av 

tunnelen.  

o Høydeforskjell mellom topp og bunn tunnel er ca. 118meter.  

o Basseng plassert i tunnelen ca kote 70, pel 5500 gir brannvannsdekning uten pumpe fra 

profil 4000 til profil 0. Fra profil 4000 og til 8250 må brannvannsdekningen dekkes med     

rannvannspumpe. 

o Utløp på tunnelen er på kote 114. Det skal være mist 20 mvs i punktet for uttak av 

brannvann, og nødvendig trykkhøyde i portalen vil være 134. Antatt løftehøyde for  

brannvannspumpe er kote 134-70= 64 meter. Bassenget vil bli liggende høyere enn 

basseng med vann fra kommunalt vann, og gir en bedre økonomisk løsning.  

• Vann fra Mordalselva: 

o Ledning må legges fra Mordalselva. Det er usikkerhet på vannføring i elva gjennom året. 

o Vann må pumpes inn til basseng, og det må etableres en brannvannspumpe. 

 

Løsningen med oppsamling av infiltrasjonsvann synes som den riktige løsning, dette gjelder både 

økonomisk og teknisk. 

 

7 TUNNELAVVANNING 

Ved behov for rensing av tunnelvaskevann og øvrig vann fra vannoverflaten skal det etableres adskilte 

systemer for tunnelavvanning. Det ene skal være for forurenset tunnelvaskevann og vann fra 

vegoverflaten, som skal ledes til et rensesystem. Drens-og innlekkasjevannet består hovedsakelig av 

grunnvann og kan regnes som rent, så lenge det etter krav 8.27 i N500 ikke er bergater i området som 

kan lede til sur eller giftig avrenning, og det kan derfor slippes ut uten rensetiltak.  

 Oppsamlingssystem 

I hvert tunnelløp skal det være et system for drens-og innlekkingsvann med langsgående 

hoveddrensledning i hele tunnelens lengde. Drenssystemt skal dimensjoneres med tilstrekkelig 

frostsikkring og for forventet innlekkasje i tunnelen. Kapittel 8.3.1 i N500 gir følgende krav:  

- Ledninger for oppsamling skal ha innvendig diameter på minimum 150 mm. 

- På ledning for oppsamlingssystem skal det monteres sandfang med største avstand 80 m. 

Sandfangene plasseres fortrinnsvis midt mellom inspeksjonskummene på drensledningen. Av 

driftshensyn bør sandfang anlegges i eller ved havarinisjene. 

- Sandfangene skal ha tett bunn. Høyden fra bunn til underkant utløpsrør er gitt i håndbok N200 

- Sandfangene skal utstyres med dykker, utført i brannsikkert materiale. Dette fordi at eventuell 

lekkasje av antente brannfarlige væsker ikke spres til andre deler av tunnelrommet. 

- Nødvendig kapasitet og utforming for sluk og oppsamlingssystem skal avklares i plan- og 

prosjekteringsfasen. Utformingen og kapasitet skal også ta hensyn til dimensjonerende utslipp 

av brannfarlige og giftige væsker basert på den risikoanalyse som skal utføres knyttet til 

transport av farlig gods, jf. kap. 4.1.2 (i N500). 
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Drenssystemet legges direkte på tunnelsålen for å ta opp det innlekkede vannet, og følger dermed 

tunnelens lengdefall. I tunnel 1 kan drenssystemet føres til resipient med selvfall. I tunnel 2 er det et 

lavbrekk 0,5 m inn i tunnelen fra tunnelpåhugget i øst, og det er dermed en strekning på ca 1 km i 

begge løp som ikke kan dreneres ut med selvfall. Innlekkingsvannet fra denne strekningen må pumpes 

ut. Den resterende strekningen av tunellen på ca 7 km føres ut av tunnelen ved hjelp av en 

dykkerledning.  

 

Det etableres et separat oppsamlingssystem for overvann i veibanen, som inkluderer vaskevann, 

snø/regn som kjøretøy drar med seg, små mengder overvann fra tunnelpåhugg, samt eventuelt 

oljesøl/tankbilvelt og slokkevann. Ved tunnelpåhuggene med fall inn mot tunnelen bør det opprettes 

sluk slik at minst mulig av vannet renner inn i tunnelen. Vannet dreneres fra vegbanen ved hjelp av 

kjeftsluk som innpasses i kantsteinen. Drensledning, inspeksjonskummer og sandfang etableres etter 

kravene i kapittel 8.3.1 i N500, som er gjengitt ovenfor. Drensledningen for overvannet føres til 

renseløsningssystemet.  

 Renseløsning 

Det endelige rensekravet fastsettes av Statsforvalteren, men forslagene i denne rapporten legger til 

grunn at det vil være krav om sedimentering av partikler, nedbrytning av såpe og utskilling av olje. For 

tuneller med strenge utslippskrav kan det være aktuelt med et rensetrinn 2, men ved tillatelse til utslipp 

i fjord vil dette trolig ikke være nødvendig og det drøftes dermed ikke videre i denne rapporten.  

 

Løsninger som er bygd i de siste årene er lukkede sedimenteringsbasseng hvor vannet står i ro og 

sedimenterer og nedbrytes i en periode på 4-8 uker. Oppholdstiden må settes ut ifra kvalitet på vannet 

som skal behandles, utforming av sedimenteringsløsning og krav til utslipp. Etter sedimentering tømmes 

bassenget for renset vann (ca. 80 % av volumet) ved at dette slippes ut via en ventil eller pumpes ut.  I 

tunnel 1 kan det være aktuelt med en ventilløsning, imens i tunnel 2 må det pumpes. Det er viktig at 

slamfasen, som utgjør ca. 20 %, av volumet ikke resuspenderes under tømmingen. Akkumulert slam 

må hentes ved hjelp av sugebil, og dimensjonen på sedimenteringstrinnet vil være avhengig av hvor 

hyppig dette planlegges. Slammet må leveres ved godkjent mottak. Det er ikke vanlig at slamfasen 

tømmes etter hver vask. Selve sedimenteringstrinnet kan utføres på forskjellige måter: Enten som et 

plasstøpt betongbasseng eller som et prefabrikkert rørbasseng i betong, glassfiber eller PE. Foran 

sedimenteringsbassenget skal det være et stein-/slamfang som en forbehandlingsenhet. En oljeutskiller 

plasseres enten mellom forbehandlingen og sedimentasjonstrinnet, eller etter sedimenteringen slik at 

vannet går gjennom oljeutskilleren når systemet tømmes. Anlegget skal utformes for enkel og effektiv 

drift ved at driftspunkter er lett tilgjengelig. I tilfelle ekstreme situasjoner som fører til oppstuving i 

oppsamlingssystem for overvann, kan det etableres et overløp til drenssystemet for innlekkasjevann.  

 

 Dimensjonerende vannmengder 

 

Krav 8.26 i kapittel 8.3.3 i håndbok N500 (Statens vegvesen, 2021) gir følgenede: «Renseløsningen 

skal dimensjoneres for å ta imot kjemikalieutslipp fra ulykker, for eksempel tankbilvelt.  

Totalt volum skal inkludere volumet til en tunnelvask». Renseløsningen skal derfor ha stort nok volum til 

å romme avrenning fra vaskevann, avrenning fra brannvann, slam, tankbilvelt og snø/regn på kjøretøy. 

Etter tall brukt for E6 Ranheim – Værnes settes avrenningskoeffisienten for vaskevannet til 85 %. 

Avrenning av brannvann, tankbilvelt og snø/regn på kjøretøy beregnes uten avrenningskoeffisient. 

Nødvendig volum for gitt i Tabell 3, og sedimentasjonstankene må ha et nødvendig på 447 m3 og 1505 

m3 for henholdsvis tunnel 1 og 2.  
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Tabell 3 Beregninger for nødvendig volum for sedimentasjonstanker. 

  

Lengde 
[m] (to 
løp) 

Avrenning 
vaskevann 
[m3] 

Brannva
nn [m3] 

Volum 
slam (*) 

Volum 
tankbilvelt 
[m3] 

Snø/regn på 
kjøretøy [m3] 

Totalt volum for 
sedimentasjonstank 
[m3] 

Tunnel 1 2 711 207 180 - 40 20 447 

Tunnel 2 16 543 1 266 180 - 40 20 1 505 

*Volum slam er satt til 0. Dette fordrer at slam alltid er tømt før en helvask/halvvask. Dersom det er 

ønskelig at slam skal tømmes sjeldnere må slamvolum inkluderes i tankvolum.  

 

Det er et område på ca 0,42 ha, vist i Figur 2, som drenerer inn mot tunnelportalen ved Bolsønes. 

Området ligger så lavt at det ikke kan føres til sjøen med selvfall. Oppstrøms området og inn mot 

tunnelportalen er fallet stort nok mot sjøen slik at overvannet kan føres til resipient ved hjelp av ledning 

med selvfall. Vannet fra området må kunne fordrøyes i et magasin før det pumpes opp til sjøen. Dette 

magasinet kan plasseres ved tunnelportalen, eller et volum kan legges til pumpesumpen som skal 

romme behandlet vaskevann og infiltrasjonsvann. Det nødvendige volumet må bestemmes ut ifra 

kapasitet på pumpen og hvilken IVF-verdi som gir det største volumet.  

 

 

Figur 2 Inn mot tunnelportalen på Bolsønes er det et område på 

0,42 ha som renner inn mot tunnelportalen.  

 

 

 

Det anslås at den beste løsningen med tanke på drift er å plassere magasinet i lavpunktet på tunnelen, 

for da trengs det kun ett driftspunkt som kan opereres sammen med renseløsningen. Vannet fra 

tunnelportalen føres til pumpesumpen som har nødvendig magasinstørrelse for å romme dette volumet. 

Pumpestørrelse må fastsettes i en senere fase, men i beregningen i denne rapporten (se VEDLEGG) 

antas det at pumpen har en kapasitet på 5 l/s og 25 l/s. Disse verdiene gir største nødvendige 

fordrøyningsvolum på ca 450 m3 og 250 m3 for regnhendelser med henholdsvis 180 og 120 minutter 

varighet. Disse verdiene er konservative, siden det for en returperiode på 200 år ikke er gitt IVF verdier 

for 45 – 180 minutter, og disse er derfor lineært interpolert for verdiene mellom 30 og 360 minutter. 

Det må understrekes at utformingen av området på Bolsønes ikke er fastsatt, og at disse verdiene kan 

endre seg. Dette punktet må undersøkes nøyere i senere faser.  

 

Et alternativ til å legge magasinet i lavpunktet i tunnelen kan være å legge fordrøyningsmagasinet for 

området i tunnelportalen. Dette punktet ligger såpas lavt at vannet må føres til andre ledninger med 

pumping.  

 Prinsipp for utforming av anlegg 

Overvannet fra veibane samles opp som beskrevet i 7.1 Oppsamlingssystem, og føres til 

renseløsningen. Et overordnet flytskjema av løsningen er vist i Figur 3. I renseløsningen inngår følgende 

hovedenheter:  

• Forbehandling 
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o Et slam-/steinfang settes i forbehandlingen for å redusere belastningen på oljeutskiller 

og sedimenteringsanlegg. Denne må etterses eller tømmes med jevne mellomrom.  

o Oljeutskiller. En oljeutskiller kan plasseres i forbehandlingen eller etter 

sedimenteringstrinnet. Oljeutskilleren skal redusere mengden olje i overvannet. Det 

settes inn en alarm for høy vannstand eller dersom maks tykkelse på oljelag er nådd. 

Denne må etterses og tømmes med jevne mellomrom. 

 

 

• Ventilkum med overløp 

o Etter forbehandlingen plasseres en ventilkum som skal kunne lede vannet i overløp. Ved 

flere tanker i sedimenteringstrinnet kan det i ventilkummen også være mulighet for å 

stenge av for noen av tankene ved behov. 

 

Ved overløp vil vannet gå inn på ledningen for drens-/innlekkasjevann. For tunnel 2 vil 

dette vannet gå ut til pumpesumpen, imens for tunnel 1 vil dette kunne gå med selvfall 

ut av tunnelen.  

 

• Sedimenteringstrinn 

o Hovedrensetrinnet for tunnelvaskevannet er et sedimenteringstrinn. 

Sedimenteringstrinnet kan bygges i form av en eller flere plasstøpte basseng, eller ved å 

benytte flere betongrør med diameter 2400 mm. Uansett valg må lengde, samt bredde, 

dybde eller antall rør bestemmes etter nødvendig volum og utforming av fjellhall. 

Bassengene/tankene kan plasseres enten i serie eller parallell. Det er viktig at 

sedimenteringsbassengene har god tilkomst, slik at drift og slamtømming kan gjøres 

enkelt. Bassengene bygges med fall på 1 % mot innløpsenden for å lette tømming av 

slam. I sedimenteringstankene er det nedbryting av såpe, som forbruker oksygen, og 

tankene må derfor ha lufting. I noen anlegg er det brukt utsug. Det plasseres en 

nivåmåler i sedimenteringsenhetene.  

 

• Tømming av renset vann 

o Tømmingen av renset vann gjøres via en ventil eller pumpestasjon. I 

sedimentasjonsbassenget kan det monteres et flytende utløp, som gjør at man kan 

tømme bassenget fra overflaten hvor det dannes en klarfase. I tillegg vil denne 

tømningsmåten være med å hindre resuspensjon av slam. Avhengig av rensekrav, vil 

denne måten å tømme på muligens gjøre det mulig å starte tømmingen tidligere enn de 

fire ukene som er anbefalt. Dette er særlig fordelaktig dersom et rensetrint nummer to 

skal benyttes, for da kan dette ha en lav hydraulisk belastning. 

 

Dersom anleggene ligger så lavt at det behandlede vannet ikke kan slippes ut på selvfall 

må det pumpes. For tunnel 1 kan dette være rett ut på drens-/innlekkasjeledningen ut 

av tunnelen dersom et rensetrinn 2 ikke kreves. I tunnel 2 ligger rensepunktet i 

lavbrekket på tunnelen, og det behandlede tunnelvannet føres til felles pumpesump med 

innlekkasjevannet før det pumpes opp til dagsonen på Bolsønes. Det plasseres en 

vannivåmåler i pumpestasjonen. 

 

o Oljeutskiller. Alternativ plassering av oljeutskiller kan være i forbindelse med tømming 

av hovedrensetrinn.  

 

• Rensetrinn 2 
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o Dersom strenge krav om utslipp til resipient blir gitt av statsforvalteren kan et rensetrint 

nummer to være nødvendig etter hovedrensetrinnet. Ved utforming av det sekundære 

rensetrinnet bør det settes opp slik at oppløst stoff fjernes.  

 

• Pumping av vann ut fra tunnel 

o I tunnel 2 vil både innlekkasjevann, overvann fra tunnelportalen og behandlet overvann 

fra tunnelen måtte pumpes opp til dagsonen på Bolsønes. Dette foreslås å gjøres i en 

felles pumpesump.  Det plasseres en vannivåmåler i pumpestasjonen. Pumpene må 

dimensjoneres for å kunne pumpe ut alt innlekkasjevannet i lavbrekket, samt det 

ferdigbehandlede overvannet.  

 

  

 

Figur 3 Flytskjema for renseløsning av tunnelvaskevann og eventuelt pumping av drens-

/innlekkasjevann. Dersom det ikke er nødvendig med pumping av innlekkasjevann er den siste 

pumpekummen før resipient ikke nødvendig. Denne må derimot være der for tunnel nummer 2.  

 

I tunnel 2 kan det alternativt være to rensepunkter: Det ene kan være i lavpunktet i tunnelen imens det 

andre kan plasseres slik at vannet etter behandling kan renne ut av tunnelen med selvfall.   
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8 RESIPIENT FOR VANN FRA TUNNEL 

Tunnel 1  

Drensvannet fra tunnelen føres ut med selvfall. Tunnelvaskevannet føres ut med selvfall/pumping etter 

rensing. Dersom det ikke blir stilt noen øvrige spesielle krav for rensing av vannet, kan det rensede 

vannet gå inn på drensledningen og føres ut i resipient. Rambøll er ikke engasjert i å se på dagsonen på 

Julbøen med tanke på VA og hydrologi, men tunnelvannet kan føres til fjorden ved godkjenning fra 

Statsforvalteren. Det anbefales at utløpet plasseres et sted med god sirkulasjon.  

Tunnel 2  

Tunnelvannet fra Tunnel 2 føres ut på Bolsønes-siden, og ut i Moldefjorden. Det vil være en 

pumpeledning og en dykkerledning. Prinsipp for trase for ledningene i dagsonen er vist i tegningene i 

forbindelse med rapporten for dagsonen på Bolsønes.  I samme rapport er utslippspunkt diskutert med 

tanke på kvalitet på resipient og vaskevann.  
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10 VEDLEGG 

 

 

Vedlegg - Figur 1 Informasjon om nedbørsfeltet og ligninger brukt for å estimere nødvendig 

magasinvolum ved en 200 års flom.  
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Vedlegg - Figur 2 Magasinberegning for nødvendig fordrøyningsvolum med en pumpe som tar 5 l/s for 

nedbør fra et areal ved inngangen til tunnelportalen. For Nøisomhed finnes det ikke IVF-verdier for 200 

års gjentaksintervall for varighetene 45 – 180 minutter, og disse verdiene er derfor lineært interpolert 

for disse verdiene (markert i rødt). Disse verdiene er derfor konservative. 
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Vedlegg - Figur 3 Magasinberegning for nødvendig fordrøyningsvolum med en pumpe som tar 25 l/s for 

nedbør fra et areal ved inngangen til tunnelportalen. For Nøisomhed finnes det ikke IVF-verdier for 200 

års gjentaksintervall for varighetene 45 – 180 minutter, og disse verdiene er derfor lineært interpolert 

for disse verdiene (markert i rødt). Disse verdiene er derfor konservative. 
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