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Søknad utslippstillatelse fra anleggsvirksomhet 

1. Innledning 

Eidsiva vannkraft AS søker med dette om tillatelse til utslipp av renset tunnelvann i forbindelse med 
etablering av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Søknaden omhandler utslipp tilknyttet tunneldriving, 
utslipp fra riggområde, utlegg av gråbergarter i lokalt deponi og avbøtende tiltak i forhold til avrenning 
fra deponerte masser i prosjektet. 

 

Det henvises til kapittel 36 i Forurensningsforskriften, som stiller krav til behandling av tillatelser etter 
forurensningsloven. Gjennom § 7 i forurensingsloven er tiltak som kan medføre forurensing forbudt, så 
fremt det ikke er tillatt gjennom §8, §9 og §11. 

 

Øvrige forhold som omhandler ytre miljø i prosjektet forutsettes ivaretatt i detaljplan miljø og landskap 
for prosjektet og omtales ikke i denne søknaden. Detaljplan miljø og landskap skal behandles og 
godkjennes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) før anleggsarbeidet kan starte opp. 

 

Det vises konsesjonssøknad sendt 30.10.2012 fra Opplandskraft DA og til NVEs innstilling gitt 
01.07.2015. Konsesjon ble gitt av Olje og energidepartementet ved kgl. res. 21.04.2017. Beslutning 
om utbygging tas første halvdel av 2018. 

 

Selve kraftstasjonen skal anlegges inne i fjell ved Erlia, hvor det etableres påhugg for både 
inntakstunnel og kraftstasjon. I tillegg etableres et tverrslag i Kåsdalen for avløpstunell.  

 

Søknaden bygger på tilsvarende søknad for Nedre Otta kraftverk i Oppland, utarbeidet av Norconsult 
da prosjektene er sammenlignbare. 
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Søknad utslippstillatelse fra anleggsvirksomhet 

2. Om prosjektet 

2.1 Generelt 

Opplandskraft DA fikk den 21.4.2017 konsesjon til å bygge Tolga kraftverk som skal nytte fallet i 
Glomma mellom planlagt inntak ved Hummelvoll og tunnelutløp nedenfor Eidsfossen, en strekning på 
om lag 11 km (fig.1). Kraftverket vil gi en produksjon på ca. 205 GWh/år. Anlegget vil bli bygget i fjell, 
med kraftstasjon i fjellhall ved Erlia, hvor det etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til 
kraftstasjonen.I tilknytning til påhuggsområdet i Erlia vil tunnelmasse deponeres i tipp. I tillegg vil det 
bli etablert ett tunneltverrslag på avløpstunnelen. Det presenteres to alternative tverrslagsplasseringer, 
alternativ 1 Kleven og alternativ 2 Næringsparken. Begge tverrslagsalternativene innebærer 
deponering av tunnelmasse i tipp i Kåsdalen. Både ved påhugget i Erlia og ved tverrslaget i Kåsdalen 
vil det bli etablert opplegg for vannhåndtering fra tunneldriften. Entreprenørens hovedrigg planlegges 
etablert i tilknytning til arbeidsområdet i Erlia. Boligrigg planlegges plassert i Tolga sentrum. Tolga 
kraftverk vil bli knyttet til linjenettet via en ny 132 kV kraftledning mellom Erlia og ny Tolga trafo ved 
Sneveien, en strekning på ca. 3,6 km.  

 

Figur 1: Kart som viser valgt tunneltrase og forkastet alternativ 

 

 

2.2 Om anleggseier 

Konsesjon for tiltaket er søkt av Opplandskraft DA. Opplandskraft er et deleid selskap hvor Oppland 
Energi AS, Oslo Lysverker AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS og Eidsiva Vannkraft AS 
hver eier 25%. Eidsiva Vannkraft AS er byggherre for tiltaket. 

Kontaktinformasjon til byggherre og anleggseier: 
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Konsesjonær: Opplandskraft Da Org.nr:944 237 631 

 

Byggherre:  Eidsiva Vannkraft 

Postboks 1098 
2605 LILLEHAMMER 

Telefon: 06262 

 

Kommune hvor tiltaket ligger Tolga og Os  

Fylke Hedmark  

Konsesjon: 

 

- Vassdragslovgivning 

 

 

- Energilov: 

 

 

Tillatelse til å bygge Tolga 
kraftverk 

 

Anleggskonsesjon for 132 
nettilknytning for Tolga 
kraftverk 

 

 

 

Kgl. Res 21.4.2017 

 

 

Kgl. Res 21.4.2017 

Vassdrag Glomma  

Tiltakets navn: Tolga kraftverk  

   

Kontaktinformasjon byggefase:   

Prosjektleder: Erik Hovemoen Telefon:  
482 58 913 
E-post: 
Erik.Hovemoen@eidsiva.no 

Byggeleder: Ikke bestemt  

Fagkompetanse miljø- og 
landskap 

Tore Sollibråten 

 

Telefon: 903 66 373 
E-post: 
Tore.Sollibraten@eidsiva.no 

Fagkompetanse fisk Trond Taugbøl Telefon: 934 66 712 

E-post: 

Trond.Taugbol@eidsiva.no 

Entreprenør: Skanska  

Kontaktinformasjon driftsfase v/ 
driftsleder Eidsiva vannkraft: 

 

 

 

Ove Skagsoset Telefon: 918 37 388 

E-post: 

Ove.Skagsoset@eidsiva.no 

 

 

mailto:Erik.Hovemoen@eidsiva.no
mailto:Tore.Sollibraten@eidsiva.no
mailto:Trond.Taugbol@eidsiva.no
mailto:Ove.Skagsoset@eidsiva.no
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2.3 Varighet av anleggsperioden 

Planlagt anleggsstart for prosjektet er mai/juni 2018 med etablering av rigg og oppstart av 
tunneldriving og vil trolig pågå frem til våren 2021. Ferdigstillelse av hele prosjektet er planlagt i løpet 
av 2021. 

 

2.4 Avløp fra riggområder 

Anleggsområdet i Erlia og Kåsdalen ligger i områder hvor det er lite aktuelt med tilkobling til 
kommunalt vann og avløp. Det må derfor etableres lokal vannforsyning for sanitærvann til rigg. For 
produksjonsvann til tunneldriving planlegges det å pumpe vann fra Glomma. Sanitært avløp fra toalett, 
dusj o.l. fra kontorrigg føres til lukket system eller en benytter minirenseanlegg (Biovac). Boligrigg er 
planlagt etablert i Tolga sentrum og kan tilknyttes offentlig vann og avløp hvis hensiktsmessig. 
Entreprenør plikter å innhente nødvendig utslippstillatelse og avklare løsning for sanitærvann med 
kommunen. Rutiner for kontroll og drift av et slikt system ivaretas av entreprenør og ved tømming 
levere til mottakssted godkjent for denne type avløp/slam.  

Denne søknaden omhandler dermed kun vann som genereres i forbindelse med selve tunelldrivingen 
og fra verkstedrigg. 

 

2.5 Resipient for utslipp 

Planlagt resipient for utslipp av prosessvann fra tunelldriften vil være Glomma elv hvor renset 
tunellvann føres i rør ut i elva. Vannkvaliteten i Glomma ved Tolga vurderes som god men tidligere 
undersøkelser viser forhøyede verdier av tungmetaller (KU forurensning, vannkvalitet mm.). 
Anleggsvirksomhetens forventete påvirkning på vannkvaliteten er liten. Elvestrekningen er vurdert som 
en viktig produksjonsstrekning for ørret og oppvekstområde for harr (KU fisk).  

Dagens miljøtilstand ved de to prøvetakingsstasjonene er gitt på bakgrunn av utvalgte kjemiske 
parametre (i henhold til SFT 97:04). Da vannprøvene ble tatt ved forskjellige vannføringsforhold, og 
ved ulikeårstider (flom, middels vannføring og lav vannføring), er forskjellene innen enkelte parametre 
store. TOC, alkalitet og pH tilsier tilstandsklasse I (”Meget god”) og II (”God”). Turbiditetsmålinger 
tilsier også god vannkvalitet, med unntak av i flomsituasjon. De relativt høye verdiene av 
termotolerante koliforme bakterier kan være forårsaket av diffus avrenning fra bebyggelse og jordbruk. 
Når det gjelder suspendert stoff, er det benyttet en målemetode med en for høy deteksjonsgrense, og 
det er derfor vanskelig å lese direkte hva som er situasjonen. Det antas imidlertid at verdiene ligger 
godt under 5 mg/l, noe som tilsier tilstandsklasse I-II (”Meget god”- ”God”). Verdier på rundt 5 mg/l ville 
ha gitt større utslag på turbiditetsverdiene (KU forurensning, vannkvalitet mm). 

Vannforskriftens §4 settes krav om at tilstanden i vannforekomster beskyttes mot forringelse. Utslipp 
av tunnelvann vil bidra til å redusere vannkvaliteten i elva. Det skal imidlertid iverksettes avbøtende 
tiltak for å redusere påvirkning på vannforekomsten. 

Anleggsfasen er tidsbegrenset. Avrenning fra massetipper vil gå over noe lengre tidsperiode, men 
store deler av forurensingene fra slike masser vil erfaringsmessig vaskes relativt raskt ut. 

 

2.6 Vannføring 

I henhold til KU Hydrologi og produksjon for Tolga kraftverk er det anslått at berørte nedbørsfelt er på 
2422 km2 i øvre deler av Glomma, der ca tredjeparten av nedbørfeltet (849 km2) er regulert gjennom 
magasinet 2.111 Aursunden og restfeltet (1573 km2) nedstrøms Aursunden er uregulert tilsig. 
Observert årlig middelvannføring ved Hummelvoll målestasjon i perioden 1980 – 2009 er 47,7 m3/s og 
for inntak med beregnet tilsig fra restfelt er 48,1 m3/s. 

Minstevannføringen forbi inntaket er satt til 12 m3/s 1.5 – 15.9, gradvis nedtrapping til 7 m3/s i perioden 
16.9 – 22.9 og 7 m3/s i perioden 23.9 – 30.4. 
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I anleggsfasen vi vannføring forbi være upåvirket. 

 

2.7 Brukerinteresser 

Det er spredt bebyggelse langs tunelltraseen til Tolga kraftverk men den går i hovedsak under barskog 
og dyrket mark. Tunellen vil krysse under fylkesvei 30, fylkesvei 26 og jernbanen. Den vil også gå 
parallelt med fylkesvei 30 på deler av strekningen. I anleggsfasen vil det kunne være noe negativ 
påvirkning på grunn av støy og trafikk fra anleggsarbeidene lokalt ved Erlia og Kåsdalen. Da 
kraftstasjonen bygges i fjell vil det her bli begrenset med støypåvirkning.  

Det ene riggområdet vurderes anlagt i nærheten av anlegg for fjørfeproduksjon, avklaringer rundt dette 
gjøres med relevante myndigheter og eier.  

I henhold til KU Forurensning, vannkvalitet og vannforsyning, grunnvann m.m. er det ingen 
borebrønner langs planlagt tunnelløp.  

Anleggsfasen antas å ha liten negativ effekt på vannkvalitet. 

Det kan forventes liten til middels negativ konsekvens for friluftsliv og reiseliv i anleggsperioden. 

Konsekvensene for utnyttelse av naturressurser vurderes som små i anleggsperioden. 

 

2.8 Fiskeinteresser 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet konsekvensene for fisk og ferskvannsøkologi, de 
konkluderer med at området som vil påvirkes av utbyggingen har i dag livskraftige bestander av både 
harr og ørret. På strekninger med høy vannhastighet dominerer disse to artene i tillegg til steinsmett 
og til dels ørekyt. Mens innslaget av arter som sik, abbor, lake, gjedde og bekkeniøye øker på de mer 
stilleflytende partiene. Harrbestanden i området vurderes som svært stor sammenlignet med andre 
elver på Østlandet. Telemetri- og genetikkundersøkelsene viste at det er betydelige fiskevandringer i 
influensområdet og på strekningen som vil bli direkte berørt av de ulike utbyggingsalternativene. 

Anleggsvirksomheten vil ikke påvirke vannføringen i elva og har liten eller ingen konsekvens for fiske i 
så måte. Episoder med blakking av vann kan oppstå, men forebyggende tiltak vil gjennomføres. Om 
blakking oppstår vil den være midlertidig, negative effekt for fiskeinteresser vil da være kortvarige. 

 

3. Vann fra tunelldriving 

3.1 Lekkasje og produksjonsvann 

I drivefasen av tunnelene vil det bli dannet drifts- og drensvann fra ulike kilder; 

 innlekking av vann fra omliggende berg (lekkasjevann) 
 driftsvann fra borerigg (produksjonsvann) 

 
Innlekkasje av grunnvann og overvann for omliggende berg er avhengig av geologiske forhold i 
området. En vurdering av aktuelt fjell og basert på erfaringstall vurderer man innlekking til å ligge på 
ca. 10-20 l/min pr. 100 meter tunnel. Det er vanskelig å anslå innlekkasje til tunnelen.  

Siden dette er vannkraftstunneler vil det være trykksatte vannførte tunneler. Det er derfor ikke satt 
spesifikke krav til innlekkasje i prosjektet, bidrag fra knusingssoner og vannførende slepper er 
vanskelig å anslå og beregningene er svært usikre. Berggrunnen i prosjektområdet består av 
glimmerskifer og skifrig metasandstein. I tillegg kommer man inn i ofiolitt som består her i hovedsak av 
grønnstein og grønnskifer. 
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Søknad utslippstillatelse fra anleggsvirksomhet 

Volum av påboret vann er vanskelig å anslå. Dette er tilfeldig vanninntrengning i tunnelen som opptrer 
i forbindelse med boringen. Anslagsvis er 200 l/min en mengde man periodevis kan ha i anlegget et 
normalt anslag. 

Ved tunneldriving brukes det vann til boring av salve. Borerigg tilføres driftsvann som kjøler utstyr og 
fjerner borkaks. Anslagsvis ligger vannmengden på en borerigg vanligvis på 200-350 l/min. Nye 
moderne boremaskiner bruker større mengder vann enn tidligere anleggsmaskiner. 350 l/min er derfor 
benyttet som forutsetning for videre vurderinger. Det vil i store deler av anleggsperioden være 3 
borerigger i drift da det drives både på tilførselstunnel og avløpstunnel samtidig. 

3.2 Vannkvalitet 

Ved tunelldrivingen kan vannet bli påvirket av ulike forurensninger: 

 Sprengstoff 
 Injeksjonsmasser 
 Sprøytebetong 
 Utslipp/lekkasjer av ulike stoffer ved uhell fra maskiner og utstyr 
 Utlekkeing av f.eks. bly og nikkel fra bergarter 

 

Lekkasjevann inn i tunnelen er rent vann men det blandes med produksjonsvann før utslipp. Mengde 
av lekkasjevann vil øke etter hvert som tunnelen drives og blir lengre, ved passasje av svakhetssoner i 
fjellet vil innlekkasjen kunne bli stor. Som følge av dette vil fortynningen av tunellvannet variere 
gjennom anleggsperioden basert på mengde rent innlekkasjevann. Hvordan vannet pumpes ut av 
tunellen, om det går via pumpesumper hvor sedimenter kan synke eller om det pumpes direkte ut vil 
ha betydning for vannkvalitet på utslippsvannet. 

Ved driving av tunnel er det følgende parametere en anser som mest sentrale når det gjelder utslipp 
av vann: 

 Suspendert stoff (SS) 
 Tot-N (NH4 og NO3) 
 pH 
 Aluminium/metaller 
 Organiske forbindelser 

 

Suspendert stoff 

Det forventes ikke skadelig utlekking av ioner fra selve bergartene, men steinstøvet som dannes fra 
sprengningen vil gi tunnelvann som har høyt innhold av suspendert stoff (SS), altså partikulært stoff 
som følger vannfasen. Årsaken til det høye innholdet av suspendert stoff i tunnelvannet kommer av all 
aktiviteten knyttet til boring/ sprengning og nedknusing av steinmasser ved bruk av anleggsmaskiner 
og massehåndtering. 

Egenskapene til partiklene har også konsekvenser for skadepotensialet deres for levende organismer. 
Det suspenderte stoffet i tunnelvann vil kunne utgjøre en høyere risiko for effekt på fisk, på grunn av at 
partikler i vannfasen fra fjellsprenging er veldig små og skarpe. Det er påvist effekter på fisk av 
partikler fra tunnelvann ned til 25 mg/l men dette gjelder for sprenging av steder med spesiell bergarts 
geologi. 

En annen konsekvens av utslipp av suspendert stoff kan være nedslamming. I vassdrag har dette 
blant annet effekt på gyteområder, hvor fiskeegg kan bli tildekt av større lag med sedimenterte 
partikler. Videre vil utslipp av tunnelvann med høyt innhold av suspendert stoff gi visuell forurensning 
med synlig blakking i elva.  

Tunnelvannet fra drivefasen vil i perioder kunne ha meget høyt innhold av suspendert stoff, innholdet 
vil kunne variere anslagsvis mellom 100 og 20 000 mg/l. I perioder med høyt innhold av suspendert 
stoff vil også innholdet av andre parametere være forhøyet. I slike perioder vil det være nødvendig 
med ettersedimentering eller filtrering for å redusere innholdet av spesielt SS (men samtidig også en 
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rekke andre parameter tilknyttet til partikkel innholdet) ytterligere før vannet slippes ut fra 
renseenheten og videre til vassdrag. 

 

Nitrogen 

Forurensningen fra sprengningsarbeider er i stor grad knyttet til andelen uomsatt nitrogen fra 
sprengstoffet som blir igjen i massene etter sprengningsarbeidene. Her finner en nitrogenforbindelser 
som kan ha negative konsekvenser for miljøet. Tilførsel av nitrogen kan gi eutrofieringseffekter i 
vassdrag. Andelen uomsatt sprengstoff avhenger av mange faktorer, blant annet lokale bergforhold, 
funksjonsfeil på tennere og generelt behandling under lading av salver.  

Det er ikke tatt stilling til type sprengstoff som skal benyttes ved Tolga utbyggingen. Det benyttes 
emulsjonssprengstoff (Slurry) Emulsjonssprengstoff har lavere innhold av ammoniumnitrat enn 
tradisjonell dynamitt, mens faren for søl og andelen uomsatt sprengstoff er høyere ved bruk av 
emulsjonssprengstoff. 

Forsøk viser en avrenning av total nitrogen på gjennomsnittlig 50 % av ikke omsatt nitrogen fra 
sprengstoff. Dette nitrogenet føres ut av tunnelen til dels sammen med sprengsteinen og til dels ut 
sammen med tunnelvannet. Konsentrasjonen av nitrogenforbindelser i utslippsvannet er avhengig av 
flere faktorer som for eksempel innlekkasjevann og vannforbruket til tunelldrivingen. 

Uomsatt sprengstoff inneholder erfaringsmessig ca 50% ammoniumforbindelser og 50% 
nitratforbindelser. Toksisiteten vil være avhengig av pH og temperatur i vannet. Ved høyere pH- 
verdier, vil en større andel av nitrogenet finnes som ammoniakk, NH3. Ammoniakk er akutt toksisk i 
lave konsentrasjoner for fisk, men har ikke langtidseffekt i resipienten. 

Glomma vurderes til å ha god kapasitet til å kunne motta noe forhøyet innhold av nitrogen i form av 
nitrat i byggeperioden. For å unngå ammoniakk vil driftsvannets pH justeres etter behov, før utslipp til 
resipient. 

 

pH – alkalisk vann 

Vannets surhet og temperatur er en avgjørende faktor for formen nitrogen inntar. 

Sprøytebetong brukt for sikring og sementbaserte tetningsmidler som er akaliske fører ofte til at 
tunellvann har en pH på den basiske siden. Det er ikke uvanlig med en pH i området 10-12 på 
produksjonsvannet. Andelen ammoniakk av total nitrogen kan da bli høy. Hvilket skadepotensial 
utslippet fra anleggsfasen vil ha er avhengig av blant annet total nitrogen, temperatur og pH på vannet 
og pH i resipienten. 

For å unngå negative effekter i Glomma som følge av utslippet bør avløpsvannet fra tunelldrivingen 
ikke ha høyere pH enn 8. Med en pH på dette nivået vil en ikke forvente høye konsentrasjoner av 
ammoniakk i utslippet.  

 

Metaller 

Berggrunnen langs tunelltraseen vil kunne påvirke innholdet av tungmetaller i anleggsvannet. Metaller 
er i hovedsak partikkelbundet og vann med høyt innhold av suspendert stoff vil kunne ha høye 
konsentrasjoner av tungmetaller, innholdet reduseres ved partikkelfjerning.  

Emulsjonssprengstoff kan føre til noe aluminium i avløpsvannet og aluminiumsforbindelser kan være 
giftige for fisk ved lav pH. En antar at dette ikke vil være et problem da tunellvannet har normalt 
forhøyet pH, men en bør allikevel inkludere aluminium i overvåkningen. 

Det er påpekt i høringsuttalelse at en i området kan komme inn i soner med eokambriske bergarter 
med innhold av bly og nikkel i skadelige konsentrasjoner. Derfor ba Eidsiva Norconsult om en 
vurdering knyttet til dette. Og de skriver følgende: «Ingeniør geologisk er man ikke kjent med at en vil 
treffe på forekomster av bergarter som inneholder bly, nikkel eller andre tungmetaller. Utfra tolkning av 
NGUs berggrunnskart forventes tunnelene å drives for det meste i kvartsitt, kvartsskifer og helleskifer 
men bergmasse bestående av grå og grønn fyllitt og glimmerskifer kan påtreffes i avløpstunnel mellom 
kraftstasjon og mot nedre kryssing under Glomma. 
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Observasjoner fra kartlegging i felt (utført av Norconsult) viser imidlertid det er avvik i NGU’s 
berggrunnskart hvor bl.a. grensen mellom disse to bergartstypene ligger lenger sør i øvre del av 
prosjektområdet. Det kan dermed være mulig at mindre del av tunnelene blir drevet i fyllitt og 
glimmerskifer enn antatt.  

Ordet glidesone forstås som skyvesone mellom to forskjellige dekkserier, dannet ved at sparagmittene 
ble skjøvet innover mot nordvest. En slik skyvesone er kartlagt litt nordvest for prosjektområdet 
mellom Remskleppkomplekset og Rørosdekkekomplekset og to skyvesoner lenger sør, mellom 
Sætre- og Hummelfjellsdekket og Risberg og Dalvosjødekket.  Bergarter fra disse dekkene er ikke 
observert eller kartlagt i prosjektområdet men skyvesonen mellom Rørosdekkekomplekset og 
Remskleppkomplekset ligger relativt nærme tunneltraseene. Denne sonen er som nevnt kartlagt 
lenger mot nordvest og med slakt fall mot nord-nordvest. Det forventes således ikke at tunnelene vil bli 
drevet gjennom et skyvedekke som kan inneholde skadelige mengder av bly og nikkel.»  

Det vil bli tatt rutinemessige prøver av tungmetallinnholdet i avløpsvannet. Kommer man inn i 
bergarter med forhøyede konsentrasjoner av f.eks. bly og nikkel vil disse sorteres ut og deponeres for 
seg i deponi med tiltak for å hindre utlekking av tungmetaller. Dette er også beskrevet i detaljplan 
miljø- og landskap. 

 

Organiske forbindelser 

Tunnelvannet kan inneholde stoffer som olje, diesel og rensemidler som spill fra anleggsmaskiner. Det 
vil være mange maskiner i drift med mye hydraulikk, slik at hendelser vil kunne inntreffe. Beredskap 
og overvåkning av slike forhold under drift vil derfor være viktig. 

Oljeforurensninger kan gjøre skade på levende organismer som lever i resipienter. Det kan være 
usikkerhet med hensyn til giftige forbindelser i oljeprodukter (f.eks. PAH) 

Sprengstoff skal imidlertid inneholde rene mineraloljer med lavt aromatinnhold. De fleste PAH-
forbindelsene har generelt sett lav vannløselighet, men høy fettløselighet og vil i stor grad følge 
oljeforbindelsene. 

Av visuell forurensning vil det kunne legge seg oljefilm på vannoverflater. I tillegg vil det knyttes risiko 
til effekter på biologiske verdier i nærheten av utslippsstedet. Fjerning av partikler fra utslippsvannet vil 
også føre til reduksjon av konsentrasjonen av organiske forurensninger som bindes til partiklene. Olje 
vil ha effekter på organismer i vannmiljøet. PNEC ferskvann for fisk er 1000 µg/l for oljefraksjonene 
>C10- C12 og >C12-C35, som sannsynligvis vil utgjøre hoved andelen av oljen som vil slippes ut. I et 
elvesystem vil oljen raskt fortynnes og spres i vannmassene. 

Krav til oljeavskiller på produksjonsvannet vil føre til en bedre beredskap for evt. lekkasjer på anlegget 
og vil kunne forhindre spredning av oljeforbindelser til resipient. 

Ved Tolga forventes det i veldig liten grad brukt forinjeksjon i forbindelse med driving av tunnelen. I 
trykksatte tunneler for vannkraft har man i liten grad behov for å tette eventuelle mindre lekkasjer 
under drivingen av tunnelene. Bruk av injeksjonskjemikalier vil være knyttet til overganger mellom 
berg, betong og stålrør hvor man vil benytte en sementbasert type. Disse vil i liten grad ha noen 
miljøkonsekvenser bortsett fra en forhøyet verdi av pH i vannfasen. 

For uttak av bergmasser til deponi forventes derfor i liten grad masser med kontaminering fra 
injeksjonskjemikalier. 

 

4. Vannmengder tunneldriving 

Det vil være utslipp av vann fra tunneldriving på to steder i Glomma, det er ved Kleven eller 
næringsparken og Erlia hvor påslagstunneler etableres. Noe utslipp kan i tillegg skje tilknyttet tunnel 
gjennomslag oppe ved inntak og ved gjennomslag utløp, men dette vil være i sluttfasen av prosjektet 
og da i en begrenset tidsperiode. 

Mengde vann vil avhenge av hvor mange borerigger entreprenør til enhver tid bruker og vil nok variere 
både gjennom døgnet og gjennom anleggsperioden. I tillegg til forskjeller mellom påhugg i Erlia og 
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tverrslaget. Renseanleggene vil dimensjoneres av entreprenør etter største forventete mengde 
produksjonsvann. En enkel beregning med følgende forutsetninger; Det er antatt en driftstid på 9 
timer/døgn pr. rigg. For påboret vann er det antatt at dette er en vannmengde man har i anlegget 50% 
av tiden, 200 l/min. Forbruk rigg 350 l/min pr. stykk (4 stk.) og lekkasje 15 l/min pr. 100 meter tunell vil 
gi et estimert maksimal mengde ved 11,2 km tunell på 64,4 l/s. Vannmengden er vanskelig å forutse 
nøyaktig men i beregningen er det tatt høyde for inntil 4 borerigger mens det etter all sannsynlighet vil 
være 3 i drift.     

 

5. Vann fra riggområdene 

I tillegg til produksjonsvann fra tunneldrivingen genereres det vann fra verkstedrigg. Avløpsvann fra 
hvilebrakker og sanitæranlegg føres til egnet anlegg godkjent av kommunen.  

Det er ikke endelig bestemt hvordan riggområdene konkret vil bli seende ut på dette stadiet.  

Spylevann fra verksted/vaskeplass kan inneholde noe olje. Dimensjonerende vannmengde er ofte satt 
til 1m3/t pr. punkt for inntil 2 spylepunkter. 

Spylevannet føres til samme renseenhet som beskrevet for behandling av tunnelvannet eller 
alternativt må det etableres egen separat renseenhet for dette vannet. Dette vannet vil underlegges 
samme rensekrav som tunnelvannet. 

Vann fra verkstedrigg (som genereres ved vask av maskiner og lignende) skal gå gjennom 
oljeutskiller, der det også er utslipp av vann fra driving av tunneler kan vann fra riggområdene gå 
gjennom samme oljeutskiller som tunnelvannet. Det er ikke ventet at det vil blir store vannmengder 
som kommer fra riggområdene. 

Det skal ikke skje direkte avrenning fra riggområde til vassdrag. 

 

6. Vannbehandling 

Vann fra tunneldrivingen skal samles opp og renses før det slippes videre til resipient. Renseanlegg 
som skal benyttes for tunnelvann og vann fra verkstedsrigg skal være etablert før tunneldriving starter. 
Anlegget skal dimensjoneres for maksimal belastning fra tunelldrivingen. Renseanleggene vil normalt 
bestå av ett sedimentasjonsanlegg basert på oljeutskiller, containerløsninger, enhet for pH-justering av 
utløpsvann, og evt. ekstra sandfilter (fig. 2). 
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Figur 2: Prinsippskisse renseanlegg 

 

Erfaringsmessig har sedimenteringsbasseng god renseeffekt da hoveddelen av de forurensede 
stoffene foreligger på partikulær form, bruk av totrinns sedimentering med ett forkammer som holder 
tilbake de tyngste partiklene mens det etterfølgende kammeret vil sedimentere de finere partiklene. 
Dette skal kombineres med oljeutskillere. Generelt gir større volum og overflate på bassenget bedre 
renseeffekt på grunn av lavere hastighet på vannet. Anlegget bør utformes med mulighet for å filtrere 
vannet i sandfilter eventuelt med tilsetning av koaguleringskjemikalier foran sedimenteringsanlegget 
hvis det viser seg vanskelig å oppnå krav stilt til partikulært utslipp. 

Ved utslipp av tunnelvann må man kontrollere pH nivået og ved behov redusere pH slik at man unngår 
omdanning til ammoniakk av nitrogenforbindelser. Dette er særlig viktig ved eventuell bruk av alkalisk 
sprøytebetong og bruk av sementbaserte tetningsmidler. Dette gjøres ved at det i renseanlegget for 
tunnelvannet plasseres måleutstyr som kontinuerlig overvåker pH nivået og ut fra dette doseres 
automatisk en syre for å justere pH-verdien på vannet. 

Det blir opp til entreprenør å dimensjonere renseanlegget med tilstrekkelig kapasitet, på bakgrunn av 
blant annet forventet antall borerigger i bruk og vannforbruk på disse. Erfaringer fra andre 
tunnelanlegg tilsier at sedimenteringsenheten bør dimensjoneres slik at oppholdstiden blir minimum 2 
timer og at overflatebelastningen holdes under 0,5 m3/m2 t. 

Anlegget må sikres mot frost, søl og annet fra rigg og tunelldrift, men ha god adkomst og mulighet for 
kontroll og drift av anlegget. Kontrollrutiner for drift av anlegget, samt måling av slamnivå og 
vannmengder skal innarbeides i entreprenørens kontrollplaner og framlegges for tiltakshaver i forkant 
av oppstart. 

Oljeavskillerens oppholdstid skal være på minimum 1 time og overflatebelastningen holdes under 2 
m3/m2 t. 

For å unngå overbelastning på sedimenteringsenheter og oljeavskillere skal det jevnlig kontrolleres at 
sand-/slamnivået ikke er for høyt ut fra beregnede vannmengder og dimensjonering av renseanlegget 
noe som vil medføre redusert effekt. Enheten må tømmes og rengjører ved behov og i olje-
/slamutskilleren skal det visuelt sjekkes om det er skilt ut olje. Hvis det er tilfelle tømmes den for olje 
som behandles som farlig avfall. Slam fra renseanlegget skal også håndteres som farlig avfall dersom 
ikke annet kan dokumenteres. 
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Rensekravene for vann fra verkstedrigger vil være de samme som for tunnelvann og kan slik sett 
samkjøres gjennom renseanlegget. 

Kontrollrutiner for drift av anlegget, samt måling av slamnivå og vannmengder skal innarbeides i 
entreprenørens kontrollplaner. 

Bassenget skal ha plass til nødvendig slamvolum og renseanlegget skal utformes slik at det har god 
oljeavskilling. 

Entreprenøren skal sørge for at anlegget konstrueres og utrustes slik at følgende forutsetninger 
tilfredsstilles: 

 

• Bassenget skal være tett, overbygget og sikret mot frost. Det skal være god atkomst for 
drift og kontroll av anlegget. 

 

• Vannet inn i bassenget skal hydraulisk fordeles jevnt over hele bredden. 
 

• Bassenget skal ha nødvendige dykkere og skjermer for å holde slam tilbake og for å få 
oljen til å flyte opp. 

 

• Det skal være mulig å måle slamnivået i bassenget (indikator på tømming). 
 

• Utstyr for å fjerne olje fra bassenget må finnes på anlegget. 
 

Drift av renseanlegg i anleggsperioden: 

 

• Renseanlegget krever daglig drift og tilsyn. 
 

• Renseanlegget skal være i drift så lenge rensing er påkrevet. Entreprenøren er ansvarlig 
for renseanleggenes drift i denne perioden. Entreprenøren er ansvarlig for oppsamling og 
avhending av alt slam fra renseprosessen. 

 

• Slam fra renseanlegget skal karakteriseres opp i mot normverdier i 
forurensningsforskriften og legges til grunn for videre behandling av slammassene. 

 

• Før anlegget settes i drift skal det foreligge en detaljert driftsinstruks samt navn og 
telefonnummer til de som er ansvarlige for drift, kontroll og vedlikehold av renseanlegget. 

 

• Dersom anlegget ikke tilfredsstiller satte rensekrav, er entreprenøren ansvarlig for 
eventuelle forurensningsgebyrer dette medfører. 

 

• Renseanlegget overvåkes med måling av vannføring og vannkjemi. 
 

• Renseanlegget skal etableres før arbeidet med tunnelen starter opp. 
 

• Anlegget skal dimensjoneres etter maksimal belastning. 
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7. Avrenning fra steindeponier 

7.1 Tipper 

Det planlegges to deponier for sprengsteinmasse fra prosjektet, samt at avholdes areal til deponi for 
naturlig forurenset masse hvis dette påtreffes. Tippområdene i Tolga ligger på ca. 500 – 650 m.o.h. og 
vil helt eller delvis være omkranset av furuskog. Overganger mellom berørte områder og eksisterende 
terreng skal se mest mulig naturlig ut, og skarpe overganger og rette linjer vil bli søkt unngått. Fyllinger 
skal ikke legges så bratt at de har rasvinkel, da dette vil gjøre det vanskelig for vegetasjonen å komme 
i gang. 

Tippenes plassering og utforming er tilpasset et deponibehov på ca. 1 200 000 m3. Tunnelmasse skal 
fordeles i to deponier; Erlia og Kåsdalen disse to deponiområdene skal ha plass til all masse. Begge 
deponiene oppgis å være aktuelle for fremtidige masseuttak. Det er planlagt vegetasjonsbelte rundt 
deponiene for å gjøre de minst mulig synlige. 

7.2 Avrenning fra massetipper 

Det skal legges ut sprengstein på to områder i prosjektet og det må forventes noe avrenning av 
nitrogen, suspendert stoff, samt evt. noe høy pH fra disse massene. 

Erfaringer fra utlegging av sprengstein i deponi har vist at man kan få forhøyde verdier av pH i vannet 
som dreneres gjennom massene sammen med et høyt innhold av partikulært materiale. Forhøyede 
verdier av nitrogen som stammer fra sprengstoff er også normalt å observere ved slike deponier. 

Utlekkingsforsøk viser at en svært stor del av nitrogenet vil vaskes ut i løpet av den første tiden etter 
utlegging.  Ved forsøk er gjennomsnittlig 65% av ammoniumnitrogenet vasket ut ved første vask og 
etter to vasker var mer enn 80% av nitrogenet vasket ut for de fleste av de undersøkte salvene. 

Tolga har innlandsklima og området relativt tørt med lite nedbør, dette vil kunne påvirke hvor fort 
utlekkasjen fra massene skjer. Som beskrevet over er det sannsynlig at en stor del av forurensingene i 
massene vaskes ut ved de første regnskyllene under og etter utlegging av massene. Utslippet kan 
derfor kategoriseres som midlertidig. 

Det vil kunne være noe olje i massene som skal deponeres, men i så fall er dette lave verdier knyttet 
til søl og lignende. Denne type utslipp reduseres ved gode rutiner og godt vedlikehold under 
anleggsarbeidene noe som vil kreves av entreprenør. 

Avrenningen fra deponiet vil drenere ned i grunnen og sannsynligvis delvis gjennom vegfyllingen 
(pukk) da deponiene ligger ovenfor fylkesvei 30. 

Det vil sannsynligvis være begrenset med overflateavrenning fra massetippene da det er liten grad av 
tette flater.  

 

7.3 Avbøtende tiltak 

Massedeponiene skal bygges opp slik at det gir minst mulig avrenning til resipient, masser med stor 
andel sprøytebetong skal deponeres på områder i deponiene som ligger lengst fra vassdrag. 

Dersom man avdekker masser med forhøyede verdier av tungmetaller i tunnelene skal disse legges i 
et eget tippområde. Påtreff av nevnte masser skal varsles inn i byggemøter og tiltak iverksettes som 
minimaliserer potensiell utlekking av tungmetaller til resipient. 

Selv om sannsynligheten, ifølge Norconsult, er liten for å påtreffe fjell med naturlig forhøyede verdier 
av bly og nikkel, så skal entreprenør utarbeide en plan som angir hvilke rutiner som vil bli fulgt i 
anleggsperioden for å avdekke eventuell forekomst av naturlig forurensning i grunnen. Planen skal 
godkjennes av Eidsiva før anleggsarbeidene kan starte opp.  

I tilfelle arbeidene avdekker fjell som inneholder konsentrasjoner over normverdien for bly og nikkel, 
som i henhold til forurensningsforskriften kap. 2, § 2-3a er 60 mg/kg for begge metallene, så skal disse 
massene plasseres i separat deponi. I arealbruksplanene for tippområdene Erlia og Kaasdalen er det 
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avsatt areal for opparbeiding av et deponi ved hver tipp, for ca. 8000 m3 naturlig forurensede masser. 
Deponiområdene er medtatt i planene for å unngå stopp i tunneldriving i tilfelle forurenset fjell 
oppdages. Deponi for naturlig forurenset masse vil bli etablert i tråd med krav som følger av Forskrift 
om deponering av avfall, av 21.3.2002. For å sikre at oppbygging og avslutning skjer i tråd med 
gjeldene regler, vil det bli benyttet ekstern fagkompetanse i planlegging av deponiet. Frem mot 
anleggsstart vil det bli vurdert nærmere om deponiet skal klargjøres fra anleggsstart eller om 
etablering først vil skje om behovet oppstår. 

For å sikre at minst mulig forurensing knyttet til massene skal havne i resipient skal det være fokus på 
spyling av massene og unngå at sprøytebetong kommer med i tippene. De mest forurensede 
massene fra tunnelrensk etc. skal legges lengst unna elva. Det skal være stort fokus på å unngå 
oljesøl ved driften av anlegget. Lekkasjer og hendelser må rapporteres slik at masser som eventuelt 
kan være forurenset kan undersøkes og kategoriseres. Ved eventuelle hendelser som medfører større 
omfang av oljepåvirkede masser, må massene legges på eget område i deponi til man får avklart 
videre behandling. 

Avrenningen fra tippene vil være diffus ved at vann infiltreres i tipp og videre ned i massene. Deler av 
drenering (særlig overflateavrenning) vil samles her før den infiltreres i grunnen og evt. går videre ut til 
resipient. 

Det skal også etableres avskjærende grøfter som hindrer tilførsel av overvann inn i massedeponiet fra 
oversiden. Det er et viktig avbøtende tiltak at det beholdes et vegetasjonsbelte nedstrøms tippene mot 
elva noe som vil bidra til å redusere utslipp av forurensninger til resipient.  

Arrondering og revegetering på tippene skal være i henhold til detaljplan miljø- og landskap. 

 

8. Utslippskrav, overvåkning og rapportering i anleggsfasen 

For å begrense mengden av forurensningsstoffer som følger tunnelvannet og generelt utslipp fra 
anleggsområdet skal entreprenøren følge visse forholdsregler i forbindelse med anleggsarbeidene: 

 

 Regelmessig vedlikehold og ettersyn av maskinparken og spesielt overvåkning av kvalitet på 
hydraulikkslanger. 

 Sikring av arealene der det foregår vedlikehold og ettersyn av maskiner med hensyn på 
oljeutslipp. Vann skal ledes til oljeavskiller og en skal hindre avrenning og tilførsel av overvann 
inn i dette området. 

 Påfylling av drivstoff, oljeskift med mer til anleggsmaskiner skal i størst mulig grad skje på 
plasser som er tilrettelagt for dette formålet. Tanking utenfor slike steder skal skje slik at risiko 
for spill minimaliseres. Fylling ved selvfall er ikke tillatt brukt på anlegget. 

 Søl ved sprengning og injisering skal begrenses til et minimum. 
 

Det blir stilt krav om at entreprenør skal rense tunnelvann før utslipp. Foreslåtte utslippsgrensene for 
partikler, olje og pH tilsvarer til dels krav satt av fylkesmannen i Oppland ved utslipp av renset vann for 
Nedre-Otta kraftverket da prosjektene er sammenlignbare. 

For olje er oppgir leverandører 5 mg/l etter rensning, det anses ikke som hensiktsmessig å sette 
strengere krav til utslippet enn det som utskilleren faktisk kan rense selv om man ønsker å holde 
utslipp av olje på et absolutt minimum da dette ikke er naturlig forekommende i naturen. 

 

Det foreslås følgende krav til utslipp av renset anleggsvann: 

 Partikler (SS) < 200 mg/l (i utløp til elv) 
 Total olje (THC) < 5 mg/l 
 pH holdes mellom 6 og 8 
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Erfaringer med den type bergart som er i området tilsier at det vanskelig å sette et lavere krav til 
partikler enn < 200 mg/l, settes kravet strengere vil det medføre betydelig bruk av kjemikalier som i 
seg selv kan medføre en forurensningsrisiko.   

Det er ikke satt konkrete krav til ammoniakkinnhold i utslippsvannet men ved å holde pH under 8 ved 
hjelp av pH-regulering vil en relativt liten andel av nitrogenet foreligge på denne formen. 

Utslippsstedene må plasseres slik at det får god innblanding i vannmassene, helst i et område med 
god turbulens. Entreprenøren pålegges oppfølging av utslipp gjennom uttak av ukeblandprøver for 
analyse med mengdestyrt prøvetaker, vannprøvetakeren settes opp med uttak av ca. 4-6 delprøver 
per døgn til en samledunk for ukeprøve. Ukeblandprøvene skal analyseres for; 

 Total olje (THC), på homogeniserte prøver 
 pH 
 Nitrogen (T-N) 

 

I tillegg tas ukentlig stikkprøve med hensyn på 

 Suspendert stoff (SS) 
 Ammonium. 

 

Disse prøvene må konserveres, slik at blandprøver er lite egnet. Etter 5 uker med prøvetaking kan 
prøvetakingsfrekvens for ammonium revurderes avhengig av prøveresultater. Dette skal gjøres i 
samråd med byggherre. 

En gang hver måned skal vannprøvene i tillegg analyseres for tungmetaller (aluminium, arsen, bly, 
kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom og nikkel) og PAH. 

Entreprenøren vil bli pålagt miljøovervåking av egne anleggsaktiviteter, her inngår målinger med 
håndholdt utstyr, uttak og analyse av vannprøver, fotodokumentasjon og måling av vannmengder ført 
til utslipp. Dette innarbeides i miljørapporter som forelegges byggeledermøtene. 

 Entreprenør skal måle og dokumentere vannmengder som føres til utslipp. Dette skal gjøres 
ved hjelp av automatisk vannmengdemåling. 
 

 Entreprenør skal utføre daglig kontroll av renseløsning for anleggsvann og dokumentere 
visuelle vurderinger og målinger av pH, temperatur, ledningsevne og turbiditet for utløpsvann. 
Innsamlede registreringer samles i miljøperm sammen med fotodokumentasjon av områdene 
som besøkes. Innsamlede resultater rapporteres til byggeledermøter. 

 

 I tillegg skal entreprenøren visuelt vurdere vannmengde i elva fra utslipsspunkt og 
gjennomføre målinger periodiske med håndholdt utstyr for pH, temperatur, ledningsevne og 
turbiditet. Dette skal gjøres nedstrøms anleggsområdet, og prøvetakingspunktet skal være der 
det er god turbulens for å sikre uttak av representativ prøve (for eksempel nedstrøms 
vannstandssprang). Innsamlede resultater rapporteres til byggeledermøter. 

 

Renseløsninger for anleggsvann fra tunneldriving skal tømmes for slam før anleggene løper fulle. 
Inspeksjon og tømming skal noteres i miljøperm. Før tømming skal det utføres en vurdering av 
slamkvaliteten for å bestemme disponering. Entreprenøren skal ha tilgjengelig fordrøyningsvolum i 
tunnel i tilfelle store innlekkasjer skulle inntreffe under boring. 

Avvik håndteres umiddelbart og rapporteres videre til byggherre, kommune og Fylkesmann. 
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9.  Beredskapsplan 

Det skal gjennomføres en miljørisikoanalyse av aktivitetene i forkant av oppstart, her skal potensielle 
akutte hendelser med mulige kilder til forurensing og/eller negative miljøkonsekvenser på 
anleggsområdet eller utenfor vurderes. 

Entreprenøren skal etablere en egen beredskapsplan for ytre miljø basert på miljørisikoanalysen 
(uhell, utslipp til vann, funn av ukjent grunnforurensning, funn av ukjente kulturminner osv). 
Beredskapsplan skal godkjennes av byggherren før oppstart. 

Beredskapsplanen skal inkludere varslingsrutiner til forurensningsmyndighet og byggherre 

I driftsorganisasjonen må det bygges inn nødvendig beredskap med hensyn på teknisk svikt av utstyr, 
alle sentrale pumper, ventiler og andre sentrale komponenter må ha nødvendige reservedeler. Det 
skal være organisert beredskap med varslingsrutiner etc. i tilfelle uforutsette utslipp skulle skje. 
Beredskapen må beskrive avbøtende tiltak knyttet til de ulike hendelsene. Det skal legges opp til en 
beredskap som sikrer god vinterdrift. 

Det blir stilt krav til entreprenør om at kjemikalier som blir benyttet på en slik måte at det kan medføre 
fare for forurensning skal være testet for nedbrytbarhet, toksisitet og akkumulerbarhet. Testing skal 
utføres av laboratorier som er godkjent i samsvar med Good Laboratory Practice (GLP) og/eller 
akkreditert ihht NS-EN/IEC 17025:1999. Virksomheten plikter å ha et system for substitusjon av 
kjemikalier (Substitusjonsplikten). 
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