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Forord

Padderudvann i Asker kommune ligger tett inntil en firefelts motorveg og er betydelig 
eksponert for forurensninger fra trafikk og vegsalting. Norsk institutt for vannforskning 
(NIVA) gjennomførte i 1980–1984 og 1991–1992 omfattende undersøkelser av vannet 
for Vegdirektoratet. Disse undersøkelsene ga viktig kunnskap om hvilke vegforurens-
ninger som tilføres, akutte skadeeffekter på dyr og planter samt mulige langtidseffekter.
Den siste av disse undersøkelsene viste at mange års vintersalting av E18 hadde ført til 
økt saltkonsentrasjon i vannet. Det ble uttrykt bekymring for den framtidige utviklingen 
i Padderudvann. 

Det kan være en konflikt mellom vegholders behov for fremkommelige og trafikksikre 
vinterveger, der salting inngår som et effektivt tiltak, og ønsket om å bevare vannfore-
komster, som ikke ønskes forringet med hensyn på vannkvalitet eller dyre- og planteliv. 
Det er derfor viktig å ha god dokumentasjon på hvordan vannforekomster påvirkes av 
forurensningene. For å møte dette behovet ville en studere: 

vegsaltets betydning for sirkulasjonsforholdene i vannet (kapittel 2) 
akkumulering av vegforurensninger i vannfase, sedimenter, planter og dyr 
(kapittel 3) 
biologiske samfunn (kapittel 4). 

Per Johan Færøvig og Johannes Kjensmo fra Avdeling for marin biologi og limnologi
ved Universitet i Oslo har vært fagansvarlige for kapittel 2. Torleif Bækken fra NIVA 
har vært fagansvarlig for kapittel 3 og 4.  Prosjektgruppen har bestått av: 

Torleif Bækken (NIVA), 
Per Johan Færøvig, Johannes Kjensmo og Dag Klaveness (Universitetet i Oslo), 
Njål Nore (Asker kommune),
Jostein Myre (Statens vegvesen, Region Øst), 
Jørn I. Arntsen, Pål Rosland, Ole P. Resen-Fellie, Sven O. Næss og Torbjørn 
Jørgensen (Statens vegvesen, Vegdirektoratet). 

Bidragsytere til undersøkelsen av Padderudvann 2001–2003 har vært: 

Berit Kaasa (UiO), feltarbeid og vannkjemiske analyser, 
Thomas Corell Jensen, (UiO), dyreplankton, 
Pål Brettum (NIVA), planteplankton, 
Eli Anne Lindstrøm (NIVA), begroingsalger, 
Marit Mjelde (NIVA), høyere vegetasjon, 
Leif Lien (NIVA), kreps og fisk. 

Prosjektet er finansiert av Akershus vegkontor og Vegdirektoratet. Prosjektleder fra 
Statens vegvesen har vært Torbjørn Jørgensen. 

Teknologiavdelingen, februar 2004 
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Sammendrag 
 
 
Padderudvann ligger 3 km sør for Asker sentrum i Akershus (ca. 30 km sørvest for Oslo). 
Innsjøen er omgitt av kalkrike bergarter som sørger for et naturlig høyt kalsiuminnhold 
og pH i innsjøen. I 1969 ble det anlagt en helt ny 4-felts motorveg, E18, langs innsjøens 
nordside. I tillegg til vegen er innsjøen omgitt av skogsområder, noen privatboliger og 
gårdsbruk. 
 
Padderudvann har tidligere blitt nøye undersøkt. To av fem tidligere undersøkelser, i 
periodene 1947–1948 og 1966 –1967, ble utført før E18 ble anlagt. Det gjør Padderud-
vann spesielt godt egnet som lokalitet for undersøkelser av blant annet langtidseffekter 
fra vegavrenning. 
 

STABILITET 
Tilførselsbekkene til Padderudvann har et generelt høyt innhold av salter. Det skyldes 
de geologiske forholdene i nedslagsfeltet, som består av kalkstein som forvitrer lett. 
Ved enkelte av målestasjonene på nordsiden av innsjøen, på samme siden som E18 
passerer, ble det målt svært høye saltkonsentrasjoner. Målingene viste høye konsentrasjoner 
av kalsium, natrium og klorid. Det er god overensstemmelse med tidligere undersøkelse. I 
tillegg til de geologiske forholdene får Padderudvann tilført kalsium fra vegslitasje. De 
høye natrium- og kloridkonsentrasjonene kommer fra vegsalt. 
 
Padderudvann sirkulerte ned til 12–14 meters dyp i løpet av undersøkelsesperioden 
2001–2003. I 1966–1967-undersøkelsen var sirkulasjonsdypet 13–18 meter. Den vik-
tigste årsaken til denne utviklingen skyldes akkumulering av stoffer i dypvannet. Økt 
forskjell i saltkonsentrasjon mellom de øvre vannmassene og dypvannet siden 1966–
1967 og fram til i dag har ført til at sirkulasjonsdypet i innsjøen nå har mindre variasjon. 
 
Fosforkonsentrasjonen varierte fra 5 til 25 µg/l i de sirkulerende vannmassene i 2001–
2003. Fosforkonsentrasjonen er høyest i sommerstagnasjonsperioden. Det skyldes at 
fosforet da er bundet opp i algebiomassen. Lave fosforkonsentrasjoner var et resultat av 
sedimentasjon av organisk materiale fra de sirkulerende vannmassene til dypvannet. 
Padderudvann får tilført fosfor fra kloakk og landbruk. 
 
Lave fosforkonsentrasjoner ned til 17 meter skaper ingen eutrofieringseffekt i dag selv 
om innsjøen skulle sirkulere såpass dypt. Imidlertid vil fortsatt akkumulering fremover 
øke innholdet av fosfor i dypvannet. 
 
Den spesifikke ledningsevnen, som er et mål på saltinnhold, økte lite fra 1947–1948-
perioden til 1966–1967-perioden. Fra 1966–1967 og frem til 2001–2003 har derimot 
ledningsevnen økt kraftig. Tilførsel av natrium og klorid fra vegsalting er den viktigste 
årsaken til økning i innsjøens saltinnhold. Siden siste store undersøkelse i 1991–1992 og 
fram til 2001–2003 har økningen i ledningsevnen vært størst i dypvannet og skyldes 
akkumulasjon av salter. 
 
Økt saltkonsentrasjon i Padderudvann har betydning for saltinnholdet i resten av 
innsjøsystemet som innsjøen er en del av. Innsjøen som er lokalisert lengst unna E18, 
Verkensvann, har relativt lavest gjennomsnittlig natrium- og kloridinnhold i de 
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sirkulerende vannmassene. Imidlertid har denne innsjøen ca. 3 ganger høyere natrium- 
og kloridinnhold sammenlignet med Oppsjøen, en annen innsjø i innsjøsystemet som 
ikke er vegsaltpåvirket. 
 
Ut fra stabilitetsberegninger fra tidligere undersøkelser av Padderudvann har innsjøen i 
enkelte år fullsirkulert. Med stor sannsynlighet fullsirkulerte Padderudvann i perioden 
rett før islegging i 1947 og 1965. I tilsvarende periode i 1966 viser stabilitetsberegninger 
at innsjøen ikke fullsirkulerte. De meteorologiske forholdene har stor betydning for 
hvilke år innsjøen fullsirkulerer. I 1991–1992 var bidraget fra den kjemiske stabiliteten 
med stor sannsynlighet tilstrekkelig stor slik at innsjøen ikke fullsirkulerte. I 2001–2003 
økte stabiliteten kraftig sammenlignet med tidligere undersøkelser. Økningen skyldes 
større relativ forskjell i saltinnhold mellom de øvre vannmassene og dypvannet. 
Bidraget fra natrium og klorid utgjør ca. 35 % av den kjemiske stabiliteten og er en viktig 
forutsetning for akkumulasjon av salter til dypvannet. 
 

AKKUMULERING 
Det ble analysert vannprøver fra en rekke tilførselsbekker, enkelte sig og rørmunninger, 
fra utløpsbekken samt fra selve Padderudvann. Bekkene var mest forurenset av kobber 
og flere bekker hadde konsentrasjoner tilsvarende «markert» eller «sterkt forurenset» i 
henhold til SFTs klassifiseringssystem. Også for nikkel ble flere bekker betegnet 
«markert» eller «sterkt forurenset». Referansebekken på motsatt side av E18 hadde de 
høyeste konsentrasjonene av metaller. Stikkprøver fra innsjøvannet viste stort sett lave 
verdier tilsvarende moderat eller ubetydelig forurenset. For kobber og nikkel var det 
imidlertid forhøyede verdier i de øverste 5 m tilsvarende markert forurenset vann. For 
alle metallene var konsentrasjonene lavere eller på samme nivå som stikkprøvene fra 
1992. 
 
Overflatesedimentet (2 cm) i Padderudvann var i 2001 moderat forurenset av de fleste 
metallene i de fleste prøvene. I forhold til 1991 var sedimentene mer forurenset av enkelte 
metaller, men mindre av andre. Alle konsentrasjonene lå imidlertid innenfor grense-
verdiene for et moderat forurenset sediment i henhold til SFTs klassifiseringssystem. De 
fleste klororganiske forbindelsene hadde forholdsvis lave konsentrasjoner. HCB (heksa-
klorbenzen) hadde imidlertid til dels høye konsentrasjoner, og sedimentet på 20 meters 
dyp ble klassifisert som sterkt forurenset. Også OCS (oktaklorstyren) ble funnet i høye 
konsentrasjoner. PAH (polyaromatiske hydrokarboner) ble funnet i middels høye kon-
sentrasjoner, og sedimentet ble klassifisert som moderat eller markert forurenset. Det 
var betydelig lavere enn i 1991. For den potensielt kreftfremkallende PAH-forbindelsen 
B(a)P (benzo(a)pyren) var konsentrasjonene til dels meget høye, og sedimentet ble 
karakterisert som markert eller meget sterkt forurenset. Andelen KPAH (potensielt 
kreftfremkallende PAH) hadde økt betydelig siden 1991. 
 
Det var ikke påviselige mengder ftalater (plastmyknere) i sedimentet. 
 
Konsentrasjonene av tungmetaller i sedimentet har variert gjennom tidene. For de fleste 
metallene har det vært moderat høye konsentrasjoner fra omkring 1930 fram til veg-
byggingen rundt 1968. Under vegbyggingen ble det tilført et 7 cm tykt sedimentlag av 
erosjonsmateriale med lav forurensningsgrad. Årene etter vegåpningen økte konsentra-
sjonen for de fleste tungmetallene. Reduserte konsentrasjoner de siste årene har sammen-
heng med to forhold; 1: reduserte utslipp, 2: økt sedimentasjon av ikke metallholdige 
partikler som tynner ut metalltilførslene. Med unntak av bly har det vært en klar økning 
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av metalltilførslene de siste 10–15 årene. Det reflekterer trolig økt trafikk og metall-
avrenning. 
 
Konsentrasjonene av tungmetaller i bladene til vannvegetasjonen var til dels meget 
forskjellige for de to artene som ble undersøkt. Det var høyere konsentrasjoner i 
blanktjønnaks (Potamogeton lucens) enn i gul nøkkerose (Nuphar lutea). Det var en 
økning i kadmium- og nikkelkonsentrasjonene fra 1991 til 2001. 
 
For dammusling (Anodonta piscinalis) var den gjennomsnittlige konsentrasjonen av 
kadmium og sink i 2001 omkring det dobbelte av konsentrasjonen i 1991. Konsentra-
sjonen begge årene kan forklares med lokal påvirkning fra vegtrafikken. Blykonsen-
trasjonene, som i 1991 ble karakterisert som lave, hadde i 2001 gått ytterligere ned. 
Klororganiske forbindelser og PAH ble funnet i lave konsentrasjoner. Konsentrasjonen 
av PAH var betydelig redusert siden 1991. 
 
Krepsehalene syntes å ha noe forhøyede verdier av kadmium og krom. Det ble ikke påvist 
PAH. Med unntak av moderat høye konsentrasjoner av HCB ble det ikke funnet klor-
organiske forbindelser i krepsehalene. 
 
Analysene av tungmetaller i abbor viste konsentrasjoner innenfor antatte normalinter-
valler. Det ble ikke funnet PAH i abborfilet og lave konsentrasjoner i lever. Sammen-
lignet med 1991 var det i 2001 høyere verdier av kobber og kadmium i lever og kobber i 
filet men betydelig lavere verdier av bly og PAH. PCB ble funnet i lave konsentrasjoner. 
De klororganiske forbindelsene HCB og OCS ble funnet i forholdsvis høye konsentrasjoner. 
 

BIOLOGISKE SAMFUNN 
Både i 1992 og 2002 var planteplanktonsamfunnet ganske sammensatt vekstsesongen 
sett under ett. 63 arter/taksa ble registrert i prøvene i 1992, og 73 arter/taksa ble regis-
trert i 2002. Planteplanktonet i 1992 viste oligomesotrofe til mesotrofe forhold, det vil si 
middels næringsrike vannmasser, mens resultatene for 2002 viste polyeutrofe, det vil si 
svært næringsrike vannmasser. Det har derfor skjedd en kraftig eutrofiering av vann-
massene fra 1992 til 2002. 
 
Samfunnet av begroingsalger viste stor artsrikdom og artssammensetning som tilsier 
næringsrik vannkvalitet med høyt elektrolyttinnhold uten vesentlige giftvirkninger. Inn-
sjøen var klart eutrofiert. Det ble gjort interessante funn av rødalgen Chroodactylon 

ornatum og grønnalgen Chaetophora incrasata. Såvidt vites er ingen av dem observert i 
andre ferskvannsforekomster i Norge. C. ornatum er observert i Padderudvann tidligere, 
mens C. incrasata ble observert for første gang ved befaringen i 2002. Begge vokser i 
kalk- og elektolyttrikt vann. 
 
Det ble registrert 7 arter av høyere vannvegetasjon. Flytebladsvegetasjonen var domi-
nert av gul nøkkerose (Nuphar lutea). I åpninger og utenfor flytebladsvegetasjonen 
dannet blanktjønnaks (Potamogeton lucens) bestander rundt det meste av innsjøen. 
Blanktjønnaks er en sjelden art i Norge (betegnet som DC i den norske rødlista for 
truede dyrearter utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning) og er bare registrert i innsjøer 
med kalsium på mer enn 20 mg Ca/l. Langs sør- og østsida fantes dessuten en stedvis 
massiv matte av kransalgen Chara globularis. 

Teknologiavdelingen  



Effekter av vegforurensninger på vannkvalitet og biologi i Padderudvann 7

I forhold til 1991 ble det registrert følgende forandringer: kraftig økning av kransalge-
forekomsten i sør, økt utbredelse av nøkketjønnaks i vest, endringer i vegetasjons-
sammensetningen: buttjønnaks (P. obtusifolius) og hjertetjønnaks (P. perfoliatus) ble 
bare registrert i 2001, mens hvit nøkkerose (Nymphaea alba), flotgras (Sparganium 

angustifolium) og rusttjønnaks (Potamogeton alpinus) ikke ble gjenfunnet i 2001. 
 
Padderudvann har et varierende dyreplanktonsamfunn med en typisk sammensetning for 
kalkrike innsjøer på Østlandet. Daphnia longispina ble ikke påvist i forrige under-
søkelse i 1992, men påvist i 1979. Ellers er artssammensetningen i stor grad den samme 
som ble funnet i 1992 undersøkelsen. 
 
Bunnfaunaen i standsonen var i store trekk tilsvarende den som ble observert i 1991–
1992. Samlet antall registrerte sneglearter var noe lavere i 2002 enn tidligere. Det ble til 
dels registrert store endringer i dypvannsfaunaen fra 1991. Særlig var det stor endringer 
i tettheten av fjærmygglarver og fåbørstemark. Samlet viser dypvannsfaunaen at Padderud-
vann har blitt mer eutroft enn tidligere. 
 
Padderudvann har en god bestand av kreps og dammusling. Det er lite sannsynlig at den 
er vesentlig påvirket av vegforurensninger. 
 
Prøvefisket viste en meget god bestand av abbor med til dels storvokst fisk med vekt på 
opp til 1,2 kg. Gjeddebestanden syntes å være liten til middels stor med mye smågjedde. 
Det ble ikke tatt store gjedder i fangsten som var på 12 fisk. Det ble tatt 42 mort av 
varierende størrelser, og bestanden synes god. Det ble også tatt 5 store suter i prøve-
serien med vekt mellom 1,4 og 2 kg. Det er lite sannsynlig at dagens fiskesamfunn er 
vesentlig påvirket av vegforurensninger. 
 

UTVIKLINGEN FRAMOVER 
Den videre utviklingen i Padderudvann vil være avhengig av flere forhold, som hvor 
mye vegsalt, næringssalter og miljøgifter som tilføres innsjøen og de klimatiske 
forholdene i årene framover. Med stadig økende trafikk forventes økt avrenning av 
miljøgifter til innsjøen, og økende akkumulering i vann, sediment og organismer. Særlig 
er det foruroligende dersom konsentrasjonene av de klororganiske forbindelsene HCB 
og OCS fortsetter å øke. Det er også foruroligende dersom eutrofieringen fortsetter. Det 
er i seg selv en uønsket situasjon, men det vil også forsterke virkningen av tilført veg-
salt. Hvis innsjøen fortsatt får tilført store mengder vegsalt, vil akkumuleringsprosessen 
i dypvannet fortsette. På relativ kort sikt vil innsjøstabiliteten fortsette å øke. Imidlertid 
vil denne utviklingen føre til at sirkulasjonsdypet reduseres. Det skaper en ustabil 
situasjon, siden det grunne sirkulasjonsdypet forutsetter lite vind i senere sirkulasjons-
perioder. I senere sirkulasjonsperioder med mer vind vil vannmasser under sirkula-
sjonsdypet blandes inn i vannmassene over. Konsekvensene av en slik situasjon i 
innsjøen vil være avhengig av hvor dypt innsjøen til slutt sirkulerer. Store mengder 
stoffer som har blitt akkumulert i dypvannet over lang tid, vil bli tilført de sirkulerende 
vannmassene i innsjøen. En slik alvorlig forurensningssituasjon vil ha store konse-
kvenser for Padderudvann og de andre innsjøene i innsjøsystemet. 
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Summary 
 
 
Lake Padderudvann is situated 3 km south of the centre of Asker municipality (about 30 
km south-west of Oslo). The bedrock surrounding the lake consists of shale and 
limestone, which ensures a naturally high level of calcium and pH in the lake. In 1969, a 
new 4-lane motorway, the E18, was constructed along the north side of the lake. In 
addition to the motorway, the lake is surrounded by forest areas and farms. 
 
Lake Padderudvann has been closely examined in the past. Two of five earlier investi-
gations, during the periods 1947–1948 and 1966 –1967, were carried out before the E18 
highway was constructed. Lake Padderudvann is therefore especially well suited as a 
site for research into the long-term effects of road drainage. 
 

STABILITY 
The generally high salt content in the riverlets that flow into Lake Padderudvann is a 
result of the geological conditions in the drainage area which consist of easily eroded 
limestone. At some of the stations on the north side of the lake, that is the side where 
the E18 runs, very high concentrations of salts were measured during the 2001–2003 
research period. The results showed high concentrations of calcium, sodium, and 
chloride. This is in accordance with previous research. In addition to the natural 
geological contributions, the wear of the road surface from studded tyres contributes to 
higher calcium concentrations. The high sodium and chloride concentrations in the lake 
are derived from the salt used for de-icing the road. 
 
Lake Padderudvann circulated to depths of 12–14 metres during the research period 
2001–2003. Previously, in the 1966 –1967 investigations, the circulation varied more, 
namely between 13–18 metres depth. The most important factor causing this change in 
circulation depth is the accumulation of salts in deep water. Since 1966–1967, increasing 
differences in the concentration of salt between the higher and lower levels of the water 
masses have, as a result, reduced the variations in the circulation depth of the lake. 
 
The concentration of phosphorous varied between 5 and 25 µg / l in the circulating water 
masses during the 2001–2003 research period. Phosphorous concentrations were highest 
in the summer stagnation period, due to the sedimentation of organic material from the 
circulating water masses to deep water. Lake Padderudvann is supplied with phosphorous 
from sewage and agriculture. 
 
Low phosphorous concentrations down to 17 metres would not create an eutrophic effect 
today even if the lake were to circulate as deep as this. However, continued accumula-
tion in the future will increase the content of phosphorous in deep water. 
 
The specific conductivity, which is the measure of the salt content, increased very 
slightly during the periods between 1947–1948 and 1966–1967. On the other hand, from 
1966–1967 up to 2001–2003, the conductivity increased considerably. The addition of 
sodium and chloride from the salt used on the road is the most significant reason for the 
increase in the salt content of the lake. Since the last major investigation in 1991–1992 
and up to 2001–2003, the increase in the conductivity was greater in the deepest water, 
owing to the accumulation of salts. 
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The increased salt concentration in Lake Padderudvann influences the salt content in the 
rest of the lake system that Lake Padderudvann is a part of. The most distant lake from 
the E18, Lake Verkensvann, has the relatively lowest average of sodium and chloride 
contents in the circulating water masses of those lakes influenced by road salt. However, 
this lake has three times higher sodium and chloride content compared to Lake Oppsjøen, 
another lake in the lake system that has not been influenced by road salt. 
 
According to stability calculations from previous research of Lake Padderudvann, full 
lake circulation has occurred some years. It is most probable that Lake Padderudvann 
had complete circulation just before it was ice bound in 1947 and 1965. During a similar 
period in 1966, stability calculations show that the lake did not circulate completely. 
The meteorological conditions considerably influence the years in which the lake has 
full circulation. In 1991–1992, it is most likely that the chemical stability contributed to 
the fact that the lake did not circulate completely. 
 
In 2001–2003, the stability increased substantially compared to previous research. This 
is due to a relatively large difference in the salt content between the upper masses of 
water and deep water. The addition of sodium and chloride represents about 35 % of the 
chemical stability and is an important factor for the accumulation of salts in deep water. 
 

ACCUMULATION 
Chemical analyses were made on water samples from inlet brooks, seepage and water 
pipes from the outlet brook and from the Lake Padderudvann itself. The inlet brooks 
were mostly influenced by Copper (Cu) and some brooks had concentrations corres-
ponding to markedly polluted or strongly polluted classifications, according to the SFT 
(Norwegian State Pollution Control Authority) classification system. Also, the Nickel 
(Ni) concentrations in some brooks were assigned to the markedly or strongly polluted 
classes. However, the reference brook on the opposite side of the highway had the 
highest metal concentrations of all. Water samples from the lake showed low 
concentrations for most metals and these samples were classified as moderately or 
insignificantly polluted. Yet, the upper 5 m of the lake water was markedly polluted by 
Copper (Cu) and Nickel (Ni). All metal concentrations in the lake water were either 
lower or at the same level as in 1992. 
 
In 2001 the surface sediment (2 cm) in Lake Padderudvann was moderately polluted 
from most metals in most samples. Relative to 1991, the 2001 sediment sample was 
more polluted by some metals, but less by others. However, all 2001 concentrations 
were within the classification criteria for moderately polluted sediment according to 
SFT. Most chloroorganic compounds had low concentrations. HCB (hexachloro-
benzene) was observed in higher concentrations, and the sediment at 20 metres depth 
was classified as heavily polluted by this compound. Also OCS (octachlorostyrene) was 
found in high concentrations. PAH (polyaromatic hydrocarbon) was found in mode-
rately high concentration, and the sediment was classified as moderately or markedly 
polluted. The PAH concentrations in 2001 were significantly lower than in 1991. For 
the potentially carcinogenic PAH compound B(a)P (benzo(a)pyren) the concentrations 
at some sediment sites were very high and the sediment was characterised as markedly 
or very heavily polluted. The proportion of cPAH (potentially carcinogenic PAH) of the 
PAH had increased since 1991. Phtalates were not found in the sediment. 
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The metal concentrations in the surface sediment of Lake Padderudvann have varied 
through the ages. For most metals there have been moderately high concentrations from 
around 1930 until the highway construction around 1968. During the highway 
construction, a 7 cm thick layer of erosion material with low metal concentration was 
introduced to the lake sediment. During the years subsequent to the highway opening, 
concentrations increased in the surface sediments for most metals. There are two 
reasons for a decrease observed during the later years; 1: Reduced input, 2: Increased 
sedimentation of particles with low metal concentration, which dilutes the metal input. 
Except for Lead (Pb), there has been a significant increase of metal input to the lake 
sediment during the last 10–15 years, probably caused by the increased traffic and metal 
runoff. 
 
The heavy metal concentrations were higher in the leaves of the plant species 
Potamogeton lucens than in Nuphar lutea. In general the metal concentrations were 
relatively low. For Cadmium (Cd) and Nickel (Ni) the concentrations increased between 
1991 and 2001. 
 
The concentrations of Cadmium (Cd) and Zinc (Zn) in the bivalve Anodonta piscinalis 

in 2001 were about twice that observed in 1991. The concentrations for both years are 
explained by the highway runoff. The lead (Pb) concentration, which in 1991 was char-
acterised as low, had decreased even more by 2001. Chloroorganic compounds and 
PAH were low in concentrations in 2001, and PAH was significantly decreased since 
1991. 
 
The crayfish abdomen (Astacus astacus) had elevated levels of Cadmium (Cd) and 
Chromium (Cr). PAH was not found. With the exception of moderately high 
concentrations of HCB, no chloroorganic compounds were observed in the crayfish 
abdomen. Crayfish was not investigated in 1991. 
 
In perch, the heavy metals were roughly within normal intervals. PAH was not found in 
the perch flesh and only low concentrations were found in the liver. Compared to 1991 
the concentrations of Cu and Cd in liver and Cu in flesh had increased, however, the 
concentrations of Pb and PAH were significantly lower. PCB was detected in low 
concentrations while the chloroorganic compounds HCB and OCS were found in 
relatively high concentrations. 
 

BIOLOGICAL COMMUNITIES 
The phytoplankton community was quite rich in species in 1992 as well as in 2002. 63 
species/taxa were observed in 1992 and 73 in 2002. The phytoplankton in 1992 
indicated oligotrophic-mesotrophic conditions in the lake, whereas in 2002 the trophic 
status was polyeutrophic. Consequently, significant eutrophication has developed 
between 1992 and 2002. 
 
In 2002 the periphyton community was rich in species/taxa, indicating high amounts of 
nutrients and ions, and the insignificance of toxic effects. The community composition 
indicated an eutrophicated lake. Interesting findings included the identification of the 
red algae Chroodactylon ornatum and the green algae Chaetophora incrasata. As far as 
we know, neither of these species has been observed in any other fresh waters of 
Norway, although C.ornatum has been observed in the lake Padderudvann earlier. Both 
species prefer water rich in ions and Calcium (Ca). 
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7 species of higher vegetation were observed in Lake Padderudvann in 2001. The floating 
leaves vegetation was dominated by Nuphar lutea. In between and outside this vegetation 
there was a population of the submerged species Potamogeton lucens encircling most of 
the lake. This species is rare in Norway and recognised as a red list species (DC on the 
list). It has so far only been observed in lakes with Calcium (Ca) concentrations greater 
than 20 mg/l. At the southern and eastern lake sides localised patches of dense Chara 

globularis mats were observed. Relative to 1991 the following changes were observed: 
a significant increase of the Chara globularis population in the south of the lake, 
increased distribution of Potamogeton praelongus in the west, P. obtusifolius and 
P. perfoliatus were only observed in 2001, whereas Nymphaea alba, Sparganium 

angustifolium and Potamogeton alpinus were not retrieved in 2001. 
 
Lake Padderudvann has a varied zooplankton composition with a typical environment 
for East Coast lakes rich in lime. Daphnia longispina was not evident in the last investi-
gation in 1992, but evident in 1979. On the whole, the various species are the same that 
was found in the 1992 research. 
 
The community of littoral macroinvertebrate fauna in 2002 was roughly the same as that 
observed in 1991–1992. However, the number of snail species was a little lower in 2002 
than in 1991–92. In the sublittoral and profundal macroinvertebrate communities large 
changes were observed. Significant changes were observed in the density of chironomides 
and oligochaetes. The macroinvertebrate communities in 1991–92 and 2002 indicate that 
the lake has become more eutrophic. 
 
The lake Padderudvann has a relatively big population of the crayfish Astacus astacus 
and the bivalve Anadonta piscinalis. The populations do not seem to be significantly 
affected by the highway pollution. 
 
The fish population was investigated using the standard test fishing gillnet series. There 
was a large population of perch (Perca fluviatilis), partly the large fishes; the largest one 
caught was 1.2 kg. The pike (Esox lucicus) population seemed to be rather small with 
mostly small individuals. The roach (Rutilus rutilus) population was quite abundant. 
Five big individuals of tench (Tinca tinca) were caught, weighing between 1.4 and 2 kg. 
The fish population does not seem to be significantly affected by the highway pollution. 
 

FUTURE DEVELOPMENT 
Future development of Lake Padderudvann will depend on several factors, for instance 
the quantities of road salt, nutrients, and hazardous chemical substances that will end up 
in the lake, and the climatic conditions in the years to come. With continously increasing 
traffic we expect increased runoff of hazardous substances to the lake, followed by 
increased accumulation in water, sediment and biota. It is particularly alarming if the 
concentrations of HCB and OCS continue to increase. It is also alarming if the eutrophi-
cation continues, which is on its own an unwanted situation, but it will also add to the 
deleterious effects of the road salt. 
 
If the lake receives large amounts of road salt also in the future, the accumulation 
process in the deep water will continue. This trend may actually result in an increase in 
the lake stability. However, this development will also lead to a reduction of the circu-
lation depth. This causes an unstable situation, as the shallow circulation depth depends 
on little wind during the later period of circulation. In the later periods of circulation 
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with more wind, the water masses below the circulation depth will mix with the water 
masses above. The consequences of a situation like this in the lake will depend on how 
deep the lake will finally circulate. Large amounts of matter which have accumulated in 
the deep water over a period of time will be added to the circulating masses in the lake. 
Pollution as serious as this will have enormous consequences for Lake Padderudvann 
and the other lakes in the lake system. 
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1  Innledning 
 
 

1.1  Bakgrunn 

Padderudvann ligger 3 km sør for Asker sentrum i Akershus. Innsjøen er omgitt av kalk-
rike bergarter som sørger for et naturlig høyt kalsiuminnhold og pH i innsjøen. Innsjøen 
omgitt av skogsområder, noen privatboliger samt gårdsbruk. I 1969 ble det langs inn-
sjøens nordside anlagt en helt ny 4-felts motorveg, E18. Padderudvann har siden vegen 
ble anlagt, mottatt avrenning direkte fra vegen, via bekker og trolig via grunnvann. 
 
Avrenningsvann fra veg inneholder en kompleks blanding av forskjellige typer forurens-
ninger fra ulike aktiviteter i veg- og trafikksammenheng. Vanlige komponenter er PAH 
(polysykliske aromatiske hydrokarboner), tungmetaller (f.eks. Cd, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) 
og vegsalt (NaCl). PAH og enkelte metaller ble funnet i forhøyede konsentrasjoner i 
vann, sedimenter og biota i Padderudvann i 1992 (Bækken og Jørgensen 1994). Siden 
den gang har økt bruk av katalysator redusert utslippet av PAH fra motorer. Redusert 
bruk av piggdekk har redusert PAH-tilførselen fra vegdekket. Av andre vegrelaterte 
forurensninger kan det være større eller mindre konsentrasjoner av en lang rekke metaller, 
næringssalter og organiske stoffer. 
 
Vegsalt står i en særstilling når det gjelder forbruk, vannløselighet og virkning i vann-
systemene. Forbruket på E18 forbi Padderudvann ligger på ca. 13 tonn / km år. Forbruket 
vil variere med værforholdene. 
 
Tilførselen av salt til ferskvannsresipienter kan gi flere effekter: 

Høye saltkonsentrasjoner kan i seg selv være skadelig for ferskvannsarter. 

Høy saltkonsentrasjon øker løseligheten til tungmetaller slik at de får høyere 
konsentrasjoner i vannfasen og lettere blir tilgjengelig for planter og dyr. 

Salttilførselen kan endre de fysiske egenskapene til vannet ved at tettheten endres. 
Det kan endre sirkulasjonsegenskapene til en innsjø. 

 
Vannsystemer som er kraftig påvirket av vegavrenning kan få redusert vannkvalitet, 
redusert sedimentkvalitet, redusert biologisk mangfold lokalt («rødlistearter»). Videre kan 
det føre til bioakkumulering og oppkonsentrasjon av miljøgifter i planter og dyr samt 
skade på plante- og dyrepopulasjoner samt samfunn. Høye konsentrasjoner av miljøgifter 
i arter som brukes til menneskeføde (som fisk og kreps) medfører redusert opplevelses-
verdi ved fisking og krepsing, og kan medføre restriksjoner på bruk. Tilførsler av 
vegsalt kan medføre endrede sirkulasjonsegenskaper i innsjøer som igjen kan medføre 
store endringer i kjemiske og biologiske forhold. 
 
Mot denne bakgrunn har Statens Vegvesen ønsket en ny undersøkelse av Padderudvann 
med vektlegging på avrenningens virkning på innsjøens stabilitet, akkumulering av miljø-
gifter og virkning på innsjøens biologiske samfunn. 
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1.2  Prosjektets målsetninger 

Prosjektets hovedmålsetning har vært å klargjøre hvordan vegavrenning påvirker de 
fysiske-, kjemiske- og biologiske forholdene i Padderudvann. 
 
Under hovedmålsetningen er følgende delmål: 

Avgjøre hvilken betydning tilførsel av vegsalt og andre vannløslige forbindelser fra 
vegavrenningen har for å opprettholde et stagnert bunnvann i Padderudvann. 

Registrere sammensetning og konsentrasjoner av vegforurensninger i avrennings-
vann, innsjøvann, sedimenter samt et utvalg plante- og dyrearter. Avgjøre hvorvidt 
konsentrasjoner i fisk og kreps er innefor akseptable konsentrasjon er for konsum. 

Avgjøre om utvalgte populasjoner og samfunn er påviselig påvirket av vegforurens-
ning. 

 
Rapportens hovedkapitler reflekterer delmålene. 
 
 

1.3  Tidligere undersøkelser 

Padderudvann har tidligere vært undersøkt. De første limnologiske undersøkelsene ble 
utført av Knut Bremer i perioden 1947–1948 (Bremer 1948). Han foretok blant annet 
målinger av innsjøens ledningsevne, undersøkte geologien i området og vurderte 
sirkulasjonsforholdene i flere innsjøer i området inklusiv Padderudvann. Han konklu-
derte med at Padderudvann trolig ikke sirkulerte hvert år. Om lag 20 år senere, i 1966–
1967, gjennomførte Per Kristian Pedersen en ny grundig undersøkelse der flere viktige 
fysiske og kjemiske innsjøparametere ble målt (Pedersen 1968). I likhet med Bremer 
utelukket ikke Pedersen at Padderudvann i enkelte år fullsirkulerte, hvis forholdene lå til 
rette for det. Imidlertid favoriserte de geologiske, morfologiske og klimatiske forholdene i 
området for meromiksis. I 1980 ble innsjøen undersøkt på nytt, men denne gangen med 
fokus på de biologiske forholdene. Her ble livssyklus til marflo (gammarus lacustris) 
studert og produksjonsestimater vurdert i innsjøen. Det ble også foretatt enkelte fysiske 
og kjemiske målinger i denne undersøkelsen. 
 
I samme tidsperiode, 1980–1984, gjennomførte Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) 
en undersøkelse av Padderudvann. I denne undersøkelsen ble det i første rekke sett på 
innholdet av miljøgifter i avrenningsvannet fra veg, i innsjøen og akutte skadeeffekter 
på det biologiske samfunnet i Padderudvann (Lygren og Gjessing 1984, Gjessing et al. 
1984). Den siste store undersøkelsen av Padderudvann ble foretatt i perioden 1991–1992, 
og i likhet med den foregående undersøkelsesen ble den utført av NIVA på oppdrag fra 
Veglaboratoriet. Målet med denne omfattende undersøkelsen var å finne ut hvordan 
innsjøen har tålt vegforurensning fra motorveg (Bækken og Jørgensen 1994). 
 
Det foreligger altså et betydelig undersøkelsesmateriale som gjør Padderudvann godt 
egnet for undersøkelse av blant annet langtidsvirkninger. Det foreligger også et 
betydelig undersøkelsesmateriale fra innsjøsystemet som Padderudvann er en del av. 
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1.4  Områdebeskrivelse 

Padderudvann er lokalisert ca. 3 km sør for Asker sentrum i Akershus. Foruten motor-
vegen er innsjøen omkranset delvis av dyrket mark i tilknytning til enkelte gårdsbruk og 
av skog (figur 1.1). Innsjøen har sitt utløp i Ulvenvannet (høydeforskjell på 8 meter). 
Nedslagsfeltet til Padderudvann er 2,8 km2. Gjennomstrømningen er stor, vannet i mikso-
limnion har en teoretisk oppholdstid på ca. 15 måneder (Pedersen 1968). Padderudvann 
har relativt steile sider særlig mot vegen, og flate partier i bunnen (figur 1.2). Maksimal-
dypet er 21 m. 
 
Geologien i området består av kambrosiluriske bergarter. Innsjøen ligger i et belte av 
Pentamerus kalk (Dons 1977). Det er lett forvitrbare bergarter, noe som gjenspeiles i de 
høye kalsiumverdiene i innsjøen (Kjensmo 1991). Den marine grensen for området er 
200–220 m.o.h. Med sine 188 m.o.h. ligger Padderudvann rett under denne grensen. 
 
 
 

 
 
Figur 1.1:  Oversiktsbilde over Padderudvann med omliggende landskap og bebyggelse  
(foto: Fjellanger Widerøe 1980). 
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Figur 1.3:  Prinsippskisse av Padderudvann.

 
Figur 1.2:  Padderudvann. Dybdekart med 2 meters dybdekoter. 

 

1.5  Innsjøtype 

Padderudvann er i dag en meromiktisk innsjø, dvs. at den består av et øvre vannlag som 
helt eller delvis sirkulerer vår og høst, og et nedre vannlag som aldri sirkulerer. I over-
gangssonen mellom de to vannlagene finner vi et sjikt (0,5–1 m) med en saltgradient  
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 (kjemoklinen). Dypvannet blir tilført materiale fra vannmassene over og fungerer som 
et deponi. Når dette materialet brytes ned, forbrukes oksygen. Det gir et reduserende 
miljø og er årsaken til at vi finner store mengder kjemiske forbindelser som salter og 
anaerobe gasser i dypvannet. Akkumulering av salter i dypvannet gir høyere tetthet enn 
i de sirku-lerende vannmassene over. Meromiktiske innsjøer har derfor generelt høy 
stabilitet. 
 
 
 

1.6  Meteorologi 

De meteorologiske data er innhentet fra Det Norske Meteorologiske Institutt, Klima-
avdelingen. Observasjonene er gjort ved stasjon 19710 ASKER, som ligger 163 m.o.h. 
Selv om det er noe lavere enn Padderudvann (188 m.o.h.), antas dataene å være repre-
sentative for innsjøen. 
 
De meteorologiske forholdene som vind (midlere vindhastighet), temperatur (mildere 
dagstemperatur) og nedbør (antall mm nedbør pr. døgn) for undersøkelsesperioden er 
vist i figur 1.4 og kan oppsummeres som følgende: 
 

Mars 2001–2003 var preget av lavere nedbørsmengder enn normalen. April 2001 
var nedbørsmengden vesentlig høyere enn normalen (117 mm mot 50 mm), mens 
for 2002 var nedbøren tilnærmet lik normalen, for 2003 litt høyere. I mai måned var 
2001 tilnærmet lik normalen, mens for 2002 og 2003 var nedbørmengdene vesentlig 
høyere, henholdsvis 155 mm og 112 mm mot 66 mm. 

 
Oktober 2001 og 2002 var mer nedbørrik enn normalen. Da falt det hele 189 mm og 
155 mm mot 111 mm. November og desember 2001 var nedbørsfattige måneder, 
mens for 2002 var nedbørsmengdene i årets siste to måneder lik normalen. Oktober 
og november 2001 var også preget av høyere middeltemperaturer enn normalen 
mens oktober, november og desember i 2002 var vesentlig kaldere enn normalen. 
Padderudvann var også islagt tidligere i 2002 (trolig 5. november) enn året før  
(16. november). Resultatet av vindmålinger i isleggingsperioden 2001 var preget av 
enkelte dager med høy midlere vindstyrke. Den 11. og 12. november ble det for 
2001 målt midlere vindstyrke på henholdsvis 10,4 m/s og 8,6 m/s (se figur 1.4). Det 
er få dager før isen ble islagt dette året. Tilsvarende vindstyrke ble ikke målt rett før 
isleggingen i 2002. 
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Figur 1.4:  Padderudvann 2001–2003. Nedbør (mm) i gjennomsnitt pr. måned i undersøkelses-
perioden og normalen om våren (mars–mai) og om høsten (september–desember), temperatur 
( C) i gjennomsnitt pr. måned i undersøkelsesperioden og normalen, og vind (m/s) pr. dag om 
våren (april–mai) og om høsten (september–desember). Figuren er hentet fra Færøvig et al. 
2002, 2003 (modifisert) og bygger blant annet på data fra Det Norske meteorologiske Institutts 
målestasjon 19710 Asker. 
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1.7 Vegavrenning og saltforbruk 

Vegavrenningen fra E18 forbi Padderudvann går delvis til sluk og rørsystemer via veg-
grøfter, delvis direkte til småbekker og delvis fra vegskuldre og vegskråning direkte til 
vannet. Det er 5 avløpsrør (30 cm diameter) med jevne mellomrom som munner ut i 
vegskråningen langs Padderudvann. Det ble ikke observert avrenning fra disse rørene 
under feltarbeidet i undersøkelsesperioden 2001–2003. I 1991–1992 ble det tatt prøver 
fra avløpsrøret lengst øst. Manglende vann i avløpet tyder på utette systemer og at en 
vesentlig del av avrenningsvannet også når innsjøen via grunnvannet. 
 
Saltforbruket på E18 forbi Padderudvann har siden 1997 variert fra 11 til 19 tonn / km 
pr. år med et årsgjennomsnitt på omkring 13 tonn / km (tabell 1.1). Det inkluderer alle 4 
kjørebanene. Vegstrekningen med avrenning mot vannet er ca. 2 km lang. Det innebærer 
at nedbørfeltet, stort sett fra vegen til vannet, er tilført ca. 240 tonn salt de siste 10 årene. 
Saltet vil følge overflatevannet til innsjøen, eller det går til grunnvannet som igjen fôrer 
Padderudvann. 
 
 
Tabell 1.1:  Saltforbruket ved E18 langs Padderudvann i tonn/km i tidsrommet fra 1997 til 2003. 
For sesongene 1997–1998, 1998–1999 og 1999–2000 er tallene hentet fra Statens vegvesen 
Buskerud. Det er ikke automatisk registrerte tall men stipulerte gjennomsnittsverdier. 
 

 2002–2003 2001–2002 2000–2001 1999–2000 1998–1999 1997–1998 

Oktober 1,3 0 0,1    

November 4,8 1,8 0,3    

Desember 5,5 4,4 2,6    

Januar 3,4 3,8 2,3    

Februar 2,2 4,0 5,1    

Mars 1,4 1,1 1,1    

April 0,4 0 0,4    

Totalt 19,0 15,1 11,9 12,0 12,0 11,0 

 
Vegsaltets hovedkomponenter er ionene natrium ( Na+) og klorid (Cl¯) som utgjør 98–
99 % tørrvekt salt. Det er også høye konsentrasjoner av kalsium (Ca2+), sulfat (SO4

2¯), 
kalium (K+) og magnesium ( Mg2+). Andre interessante elementer i forurensnings-
sammenheng er fosfor ( P ) og enkelte tungmetaller. Noen av disse kan finnes i relativt 
høye konsentrasjoner. I salt fra Billingstad ble det påvist 270 µg fosfor, 14 µg kobber og 
89 µg bly, alt pr. kilo tørt salt (tabell 1.2). Sett i forhold til total mengde trafikk-
forurensning er dette små bidrag. 
 
Bækken (1993) og Bækken et al. (1996) har gjort beregninger som estimerer mengdene 
miljøgifter som produseres pr. km veg ved ulike trafikkmengder (ÅDT) under norske 
forhold. Estimatene er usikre men anslår størrelsesorden på forurensningene som når 
veg og veggrøfter. Oppdaterte estimater som tar hensyn til blant annet reduserte PAH- 
og blymengder, er gitt i tabell 1.3. ÅDT (årsdøgntrafikk) var i oktober 2003 omkring 
36000 biler. Anslag for 2 km av E18 forbi Padderudvann antyder da en forurensnings-
produksjon fra vegen på omkring 60 kg fosfor, 6 kg kobber, 1 kg PAH og 8 g HCB. En 
stor andel av disse forurensningene er bundet til partikler. Det er usikkert hvor mye av 
fosforet som er biotilgjengelig, men en stor andel er trolig partikkelbundet. En del forurens-
ninger bindes opp i jordsmonn og vegetasjon, og noe renner av til innsjøen. 
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Tabell 1.2:  Hovedioner i vegsalt, totalt fosfor (Tot-P) og enkelte tungmetaller i tørt salt pr. kilo 
tørt salt (g eller µg kg-1). Saltet er hentet fra Billingstad vegstasjon, 8. april 2002. 
 

Navn Symbol Enhet Mengde 

Kalsium 

Magnesium 

Kalium 

Sulfat 

Total fosfor 

Kadmium 

Kobber 

Nikkel 

Bly 

Jern 

Mangan 

Sink 

Ca 

Mg 

K 

SO4 

Tot P 

Cd 

Cu 

Ni 

Pb 

Fe 

Mn 

Zn 

g kg-1 

mg kg-1 

mg kg-1 

g kg-1 

µg kg-1 

µg kg-1 

µg kg-1 

µg kg-1 

µg kg-1 

µg kg-1 

µg kg-1 

µg kg-1 

1,33 

440 

310 

1,73 

270 

1,4 

14 

9 

89 

14883 

433 

1167 

 
 
 
Tabell 1.3:  Estimert mengde forurensninger pr. km vegstrekning pr. år ved ÅDT 36000. Gjelder 
forurensninger til vegbane og veggrøfter. 
 

Stoffer Forkortet symbol Enhet Mengde 

Næringsstoffer    

Total nitrogen tot N kg 96 

Total fosfor tot P kg 30 

Tungmetaller    

Kadmium Cd kg 0,05 

Krom Cr kg 1,5 

Kobber Cu kg 3,3 

Jern Fe kg 1800 

Mangan Mn kg 33 

Nikkel Ni kg 1,2 

Bly Pb kg 4,5 

Vanadium V kg 0,9 

Sink Zn kg 30 

Mikroorganiske forurensinger    

Polyaromatiske hydrokarboner PAH g 600 

Potensielt kreftfremkallende PAH KPAH g 90 

Benzo(a)pyren B(a)P g 9 

Polyklorerte bifenyler PCB g 0,5 

Pentaklorbensen  5CB g 0,2 

Heksaklorbensen HCB g 4,2 
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Saltavrenning kommer ofte som en puls tidlig i en avrenningsepisode. Etter en del salt-
bruk vil imidlertid saltkonsentrasjonen også være forholdsvis høy mellom de ekstreme 
toppene. Det skyldes at noe salt også vil ligge akkumulert i jordsmonn og grøfte-
systemer. Statens vegvesen har en målestasjon ved Skoger langs E18 sør for Drammen. 
Avrenningsforhold, vegareal og klima her er noe tilsvarende det ved Padderudvann. 
Både saltforbruk og sesongvariasjon i saltkonsentrasjonen i avrenningsvannet kan derfor 
antas å være nokså like for de to vegstrekningene. Data fra Skoger for 2002–2003 viser 
eksempel på typiske topper av saltkonsentrasjoner (målt som ledningsevne) og mengden 
avrenningsvann ( l /s). De høyeste toppene kommer ofte i starten av en liten eller 
moderat avrenning (figur 1.5). Akkumulert salt i snøkantene kan gi meget høye kon-
sentrasjoner i starten av smelteperioder. 
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Figur 1.5:  Eksempel på saltavrenning (ledningsevne, µS/cm) og vannføring (l /s) fra Statens 
vegvesens målestasjon på Skoger 2002 – 2003. 
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2  Vegsaltets betydning for sirkulasjons-
forholdene i Padderudvann 

 
 
 

2.1  Metoder 

2.1.1 Prøvetaking 

I perioden 9. mai 2001 til 27. august 2003 ble det foretatt totalt 30 feltturer. Prøve-
takingen ble foretatt i inn- og utløpsbekker til innsjøen og vertikalprofiler i innsjøen. De 
ulike prøvetakingsstasjonene er vist i figur 2.1. 
 
Inn- og utløpsbekkene 

Stasjon 1– I: Bekk fra nedslagsfeltet på andre siden av E18. 

Stasjon 1– II: Bekk som drenerer området med blant annet private boliger. 

Stasjon 1 – III: Lokalisert nedstrøms Stasjon 1– I og stasjon 1– II og drenerer en del av 
markene til Engelsrud gård. I undersøkelsesperioden var det alltid vann i 
denne bekken. 

Stasjon 2: Drenerer området mellom innsjøen og E18. Området blir også i perioder 
brukt som beitemark for kyr. 

Stasjon 1–2: Overflateavrenning spesielt i smeltevannsperioden. 

Stasjon 2–3: Overflateavrenning spesielt i smeltevannsperioden 

Stasjon 3: Innløpsrør til Padderudvann som drenerer fra nedslagsfeltet på andre 
siden av E18. 

Stasjon 4: Bekk som drenerer nedslagsfeltet på den andre siden av E18. Alltid 
relativ stor vannføring i denne bekken. 

Stasjon 5: Liten bekk på sørsiden av Padderudvann. Drenerer skogsområdet her. 

Stasjon 6– I: Utløpet fra Padderudvann til Ulvenvann. 

Stasjon 6– II: Nedgravd rør som renner ut i utløpet til Padderudvann. Alltid vannføring. 
Området blir også benyttet til beitemark for sau. 

 
 
Innsjøen 
Prøvetaking i Padderudvann ble foretatt på en hovedstasjon over innsjøens dypeste punkt, 
som er 20 meter (stasjon 0, figur 2.1). De vertikale prøveprofilene ble tatt med en Ruttner 
vannhenter, som ble senket til de respektive dyp ved hjelp av lengdekalibrert line. 
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Figur 2.1:  Padderudvann 2001–2003. Stasjoner der det ble foretatt prøvetakinger i undersøkelses-
perioden. 
 
 
 

2.1.2 Analyse 

Følgende fysiske, kjemiske og biologiske parametre ble målt: 
 
Temperaturen ble målt i felt med et Laboterm-N termometer som var plassert i vann-
henteren. Skalainndelingen er 0,2 °C. 
 
Siktedypet ble målt med rektangulært hvit Secchi skive (13 x 18 cm). 
 
pH ble målt på tempererte prøver (23 °C) ved hjelp av Radiometer PHM 82 Standard 
pH-meter med kombinert glasselektrode. Prøvene ble oppbevart i winklerflasker med 
vid hals og målt i laboratorium etter ankomst fra felt. 
 
Alkalinitet ble bestemt fra romtempererte prøver ved potensiometrisk titrering til ekvi-
valenspunktet. Analysen ble utført ved hjelp av en autotitrator (PHM 82, TT 80 Titrator 
og ABU Autoburette). Prøvene ble titrert med 0,02M HCl. Prøvene ble oppbevart i 
winklerflasker med vid hals og målt i laboratorium etter ankomst fra felt. 
 
Alkalinitet er et mål på mengden av svake syrers salter i vann (hydrogenkarbonat og i 
enkelte tilfeller karbonat) og brukes som et mål på vannets evne til å motstå pH-
forandringer (bufferevne). 
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Redoks-potensialet ble målt ved romtemperatur med Radiometer PHM 64 etter Hillerød 
(1973). Platinaelektroden ble grundig rengjort i konsentrert salpetersyre. Chinhydron 
bufferløsning ble brukt som kontroll av potensialet. Prøvene ble oppbevart i winkler-
flasker med vid hals og målt i laboratorium etter ankomst fra felt. Redoks-potensialet 
(temperaturkorrigert) brukes blant annet til å bestemme i hvilket dyp løst oksygen ikke 
lenger er tilstede. 
 
Oksygen ( løst molekylært oksygen) ble målt etter umodifisert Winkler-metode. Oksygen-
konsentrasjonen som % metning ble beregnet etter Bøyum og Kaasa (1998). Målingene 
ble utført i laboratorium samme dag eller dagen etter. Bremer (1948) og Pedersen (1968) 
målte oksygeninnholdet i Padderudvann ved hjelp av Winklers oksygenmetode. 
 
Elektrolytisk ledningsevne (konduktivitet, K18) som er et mål på saltinnholdet i 
innsjøen, ble målt med et Radiometer CDM 80 i felt. Siden vannets ledningsevne er 
temperaturavhengig, ble de målte verdiene standardisert til 18 °C (Bøyum og Kaasa 1998). 
I tidligere undersøkelser der ledningsevne ble brukt som et mål for totalt løste salter, ble 
regresjonen i figur 2.2 brukt i beregningene. 
 

Figur 2.2:  Padderudvann. Den lineære sammenhengen mellom ledningsevne (K18) og totalt 
løste salter (TLS). 
 
Bremer (1948) og Pedersen (1968) målte den elektrolytiske ledningsevnen i Padderud-
vann med en Philips Philoscope ledningsevnemåler. Sammenligning mellom tilsvarende 
instrument Philips Philoscope (GM 4249) og Radiometer CDM 80 viser god korrelasjon 
( y = 1,0182x - 0,2673, r2 = 0,99, Færøvig 1995). 
 
Totalt fosfor ble analysert og målt spektrofotometrisk i henhold til Norsk Standard ( NS 
4725, se Bøyum og Kaasa 1998). Målingen ble utført med Shimadzu Double-Beam 
Spektrophotometer 210A. Prøvene ble tilsatt peroksidisulfat og autoklavert (121 °C i  
1 time). Prøvene fra monimolimnion ble fortynnet. Prøvene ble konservert i felt ved å 
tilsette 1 ml 4M H2SO4 til 100 ml prøve. 
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Pedersen (1968) målte innholdet av ortofosfat ( løst fosfor) i Padderudvann og brukte en 
annen analysemetode (Atkins metode). Denne metoden har også lavere deteksjonsnivå 
enn NS 4725. 
 
Total nitrogen ble analysert spektrofotometrisk etter Tecator Application Note 110-
03/92 ved hjelp av Flow Injection Autoanalysator (FIA Star 5020). Prøvene ble konser-
vert i felt ved å tilsette 1 ml 4M H2SO4 til 100 ml prøve. 
 
Kalsium og magnesium ble målt spektrofotometrisk ved hjelp av atomabsorbsjons-
spektrometri etter SS 02 8161 på et Varian SpectrAA-10. Kalsium ble målt med 
lystgass/acetylen-gassblanding. Magnesium ble målt med luft/acetylen-gassblanding. 
Strålingsbuffer (Lantan 5 %) ble tilsatt prøvene. Prøvene ble konservert i felt ved å 
tilsette 1 ml 4M H2SO4 til 100 ml prøve. 
 
Natrium og kalium ble målt spektrofotometrisk ved hjelp av atomabsorpsjonsspektro-
metri etter SS 02 8160 på et Varian SpectrAA-10. Begge ble målt med luft – acetylen 
gassblanding. Strålingsbuffer (Cesiumklorid 10 %) ble tilsatt prøvene. Prøvene ble kon-
servert i felt ved å tilsette 1 ml 4M H2SO4 til 100 ml prøve. 
 
Klorid og sulfat ble målt spektrofotometrisk etter Tecator Application Note, hen-
holdsvis AN 63/83 og ASTN-15/92. Målingene ble utført på Flow Injector analysator, 
FIA star 2050. Prøvene ble målt dagen etter felt. 
 
Jern og mangan ble analysert spektrofotometrisk i henhold til Norsk Standard NS 4741 
og 4742. Prøvene ble oppsluttet med peroksidisulfat (1 time ved 121 °C) og målt spektro-
fotometrisk på Shimadzu Double Beam spektrofotometer, 210A. Prøvene ble konservert 
i felt ved å tilsette 1 ml 4M H2SO4 til 100 ml prøve. 
 
Alle analyser ble foretatt enten direkte i felt eller i laboratorium ved Avdeling for marin 
biologi og limnologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. 
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2.2  Resultater og diskusjon 

2.2.1 Tilførsel til Padderudvann 

I hele undersøkelsesperioden ble det tatt vannprøver i utvalgte inn- og utløpsbekker 
rundt Padderudvann. På nordsiden passerer E18, og en forsenkning av vegen forbi 
Padderudvann gjør at vegbane og veggrøfter drenerer mot innsjøen fra begge sider. 
Siden vegfyllingen går for en stor del helt ned til innsjøen, forårsaker det en betydelig 
vegavrenning direkte fra vegkanter og grøfter langs strandlinjen i nedbør- og smelte-
vannsperioden. Det ble foretatt prøvetaking av små «bekker» i slike perioder (figur 2.1). 
 
Padderudvann får tilført tildels store mengder salter fra nedslagsfeltet, noe som gjen-
speiles i høy ledningsevne (figur 2.3). Som tidligere omtalt består nedslagsfeltet av 
kalsiumrik bergart som forvitrer lett. Det kan ses av de høye kalsiumkonsentrasjonen 
ved alle stasjonene rundt innsjøen. Stor kalsiumtilførsel bidrar til høy alkalinitet som igjen 
gjenspeiles i høy pH. 
 

Figur 2.3:  Padderudvann 2001– 2003. Ledningsevne, K18 (µS/cm), kalsium (mg/ l) i gjennomsnitt 
med standardavvik samt alkalinitet (mekv/ l) og pH i gjennomsnitt i et utvalg av stasjoner rundt 
innsjøen. 
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De høye kalsiumkonsentrasjonene ved stasjon 1–I I I , 1– 2 og 2 – 3 kan trolig stamme fra 
vegslitasje av E18 (Bækken og Jørgensen 1994). De store standardavvikene ved enkelte 
av stasjonene rundt Padderudvann beskriver variasjon i konsentrasjon gjennom under-
søkelsesperioden. 
 
De store saltmengdene som benyttes vinterstid på E18 ved Padderudvann hvert år er den 
andre viktige årsaken til de svært høye ledningsevnemålingene av prøvevann hentet fra 
stasjonene på nordsiden av innsjøen. I april 2002 ble det målt ledningsevne på hele 1000 
µS/cm ved stasjon 2–3. Årsaken til slik høye verdier skyldes bidraget fra natrium og 
klorid, de viktigste komponentene i vegsalt. Innholdet av natrium og klorid i april 2002 
var henholdsvis 207 mg / l og 320 mg / l ved stasjon 2 – 3, figur 2.4. 

Figur 2.4:  Padderudvann 2001–2003. Innholdet av natrium (mg/ l) og klorid (mg/ l) i gjennomsnitt 
med standardavvik i utvalgte stasjoner rundt innsjøen. 
  

Ved stasjonene der det ble målt høyest natrium- og kloridkonsentrasjoner, var det også 
størst variasjon gjennom undersøkelsesperioden. Målingene viste også et underskudd i 
massebalansen når det gjelder natrium. Ved høye konsentrasjoner av natrium vil en del 
bindes til partikler i løsmasser gjennom ionebytteprosesser (Stumm og Morgan 1981), 
noe som kan forklare en del av underskuddet i natriumioner. De laveste natrium- og 
kloridkonsentrasjonene ble målt ved stasjonene 3 og 4. De to stasjonene som drenerer 
innsjøens nedslagsfelt på oversiden av E18, hadde hele tiden relativ stor vannføring. 
Derfor ble innblanding av vegsaltet kraftig fortynnet og forklarer de lave konsentrasjonene 
av natrium og klorid. 
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Figur 2.5 viser innholdet av fosfor og nitrogen i tillegg til jern, kalium, sulfat og magne-
sium i utvalgte stasjoner rundt Padderudvann. Spesielt ved stasjon 1–II ble det målt 
høye fosforkonsentrasjoner. Denne bekken drenerer fra et område med blant annet flere 
privatboliger. Det kan derfor ikke utelukkes at de høye verdiene skyldes tilførsel av 
fosfor fra kloakknettet til boligene. 
 
Fosforkonsentrasjonen ved denne stasjonen varierte mye i undersøkelsesperioden (stort 
standardavvik). Den høyeste fosforkonsentrasjonen, 64 µg / l, ble målt 10. august 2002. 
Tilsvarende store variasjoner i fosforkonsentrasjon har tidligere blitt målt i tilførsels-
bekker til Svinesjøen (Færøvig et al. 2003), se kartet i figur 1.6. Etter at det ble foretatt 
utbedringer på kloakksystemet til enkelte av privatboligene i området rundt Svinesjøen, 
uteble den store variasjonen i fosforkonsentrasjon i avløpsvannet, som stabiliserte seg 
på et normalt nivå. Høye enkeltmålinger av totalt fosfor ved stasjon 2 og 2–3 kan også 
stamme fra kyr siden deler av den nordøstlige marken er beiteområde om høsten – i 
samme perioden som de høye verdiene ble målt. 
 
Når det gjelder nitrogen, viser målinger svært høye verdier spesielt i stikkrennen i utløpet 
fra innsjøen. På bakgrunn av sammensetningen i prøvene fra stasjonen drenerer stasjon 
6– I I  trolig beiteområdene mellom E18 og utløpet til innsjøen. Høye nitrogen- og kalium-
konsentrasjoner stammer trolig fra gjødsel fra dyrehold. 
 
Både magnesium- og sulfatinnholdet i bekken som drenerer skogsområdene på sørsiden 
av Padderudvann, viser svært høye konsentrasjoner. Årsaken til det er uklar. 
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Figur 2.5:  Padderudvann 2001– 2003. Innholdet av total fosfor (µg/ l ), total nitrogen (mg/ l ), 
jern (µg/ l ), kalium (mg/ l ), sulfat (mg/ l ) og magnesium (mg/ l ) i gjennomsnitt med standard-
avvik i utvalgte stasjoner rundt innsjøen. 
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2.2.2 Sirkulasjonsforhold i Padderudvann 

Vannmassene i Padderudvann består av et øvre vannlag som helt eller delvis sirkulerer 
vår og høst samt et nedre vannlag som aldri sirkulerer. Padderudvann er derfor i dag en 
meromiktisk innsjø. Oksygen (løst molekylært oksygen) ble målt gjennom hele under-
søkelsesperioden 2001–2003, og vertikalprofilene er vist i figur 2.6. De høyeste oksygen-
konsentrasjonene ble målt rett over termoklinen i 3 og 4 meters dyp i sommerstagnasjons-
periodene i 2001 og 2002. De høye oksygenkonsentrasjonene skyldes fotosynteseaktiviteten 
hos planteplankton. Oksygenmetningen var over 150 % i begge periodene. 
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Figur 2.6:  Padderudvann 2001–2003. Vertikalfordelingen av løst molekylært oksygen, ml/ l. 
 
 
Fra termoklinen og nedover i vannmassene avtok innholdet av oksygen kraftig. Det 
skyldes nedbrytning av organisk materiale. Fra sirkulasjonsdypet, det vil si fra 11 til 14 
meter, og mot bunnen av innsjøen endres de kjemiske og biologiske betingelsene dramatisk. 
Nedbrytningen gir et kjemisk reduserende miljø og er årsaken til at vi finner store mengder 
kjemiske forbindelser som salter og anaerobe gasser i dypvannet. Figur 2.7 viser sirku-
lasjonsdypet, det vil si det største dypet i innsjøen med tilstedeværelse av løst oksygen. 
 
Overgangen fra øvre vannlag som er aerobe til det anaerobe dypvannet, blir her definert 
som sirkulasjonsdypet. I Padderudvann varierte dypet i undersøkelsesperioden 2001–
2003 fra 12 til 14 meter. 
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Figur 2.7:  Padderudvann. Sirkulasjonsdypet, basert på oksygenmålinger og redoks-målinger, 
fra undersøkelsesperiodene 1966–1967 og 2001–2003. 
 
 
I figur 2.7 sammenlignes variasjoner i sirkulasjonsdypene for 1966–1967-perioden med 
2001–2003-perioden. I 1966–1967-perioden ble det påvist oksygen ned til 17 meter i 
mars 1966 samt helt ned i 18 meter 8. august, 5. og 13. november 1966. Oksygen ble aldri 
påvist dypere enn 14 meter i perioden 2001–2003. Variasjonen i sirkulasjonsdypet var 
større i 1966–1967, fra 13 til 18 meter sammenlignet med 12–14 meter i 2001–2003. 
Endringer i vannstanden i løpet av året forklarer bare en liten del av variasjonene. 
 
 

2.2.3 Fosforinnhold i Padderudvann 

I innsjøundersøkelser er fosforkonsentrasjonen en nøkkelparameter når innsjøkvalitet 
skal vurderes, siden fosforinnholdet er et viktig vekst- og biomassebegrensende nærings-
stoff i innsjøen. Fosforkonsentrasjonen i Padderudvann i perioden 2001– 2003 varierte 
fra 5 til 25 µg / l i de sirkulerende vannmassene, se figur 2.8. De høyeste konsentra-
sjonene ble målt i sommerstagnasjonsperiodene. Da er planktonbiomassen på sitt høyeste, 
og fosfor er bundet opp i den. 
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Figur 2.8:  Padderudvann. Fordelingen av totalt fosfor (µg/l) som gjennomsnitt i de sirkulerende 
vannmassene i 1979, 1992 og i perioden 2001–2003. 
 
 
De laveste fosforkonsentrasjonene ble målt i vinterstagnasjonsperiodene. Det henger 
sammen med en utbredt sedimentasjon av organisk materiale ned i dypvannet. Siden 
innsjøen normalt ikke sirkulerer dypere enn 12 meter, vil fosfor under dette dypet ikke 
være tilgjengelig i oppbyggingen av biomasse i de sirkulerende vannmassene i innsjøen. 
Som det fremgår av figur 2.8 ligger fosforverdiene under sommerstagnasjonen i 1979 
og 1992 lavere sammenlignet med sommeren 2001 og 2002. Imidlertid er det knyttet en 
viss usikkerhet til det da det kun eksisterer få målinger fra 1979 og 1992. 
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Figur 2.9:  Padderudvann 2001– 2003. Vertikalfordelingen av totalt fosfor i µg/l (gjennomsnitt med 
standardavvik). 
 
 
Figur 2.9 viser hvordan fosforkonsentrasjoner fordeles vertikalt i Padderudvann gjennom 
undersøkelsesperioden 2001– 2003. Fra 15 meter og ned mot bunnen øker fosfor-
konsentrasjonen kraftig. De store standardavvikene i fosforkonsentrasjonen fra 17 til 20 
meter skyldes med stor sannsynlighet vannstandsvariasjoner gjennom undersøkelses-
perioden (± 0,2 meter) og ikke variasjon i fosforkonsentrasjon. Selv om sirkulasjons-
dypet skulle øke ned til 15 meter, vil ikke det føre til en økning i fosforkonsentrasjonen i 
de sirkulerende vannmassene. Sirkulasjon ned til 17 meter vil gi de sirkulerende vann-
massene bare en netto økning på ca 5 µg/l. Men stadig akkumulering av fosfor (og andre 
stoffer) i dypvannet vil på sikt øke konsentrasjonsforskjellen mellom vannmassene over 
og under sirkulasjonsdypet. 
 
I den meromiktiske Svinesjøen har akkumulasjonen til bunnvannet foregått over lang tid, 
og konsentrasjonsforskjellene mellom de sirkulerende vannmassene og dypvannet er 
derfor meget stor. Som en konsekvens av blant annet stor salttilførsel til innsjøen, avtok 
sirkulasjonsdypet fra ca. 12 meter til 4,5 meter i perioden 1995–2000. Erosjon ned i det 
grunne sirkulasjonsdypet høsten 1999 og våren 2000 resulterte blant annet i tidobling av 
fosforkonsentrasjonen i de sirkulerende vannmassene til Svinesjøen (Færøvig et al. 2001, 
2003). 
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2.2.4 Vertikalfordeling av løste salter i Padderudvann 

Den spesifikke ledningsevnen (konduktivitet) måler vannets evne til å lede elektrisk strøm 
og er et uttrykk for løste salter i en innsjø. Jo høyere ledningsevne, desto mer salter er 
løst i det respektive vannlaget. 
 
Utviklingen av ledningsevne i Padderudvann siden de første undersøkelsene i 1947–1948 
til i dag er vist i figur 2.10. Her er vist gjennomsnittlig vertikalfordeling med standard-
avvik i hver av undersøkelsesperiodene. 
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Figur 2.10:  Padderudvann. Vertikalfordeling av ledningsevne K18, (µS/cm) i 1947–1948, 1966–
1967, 1980–1981, 1991–1992 og 2001–2003. Hvert punkt representerer gjennomsnittet med 
standardavvik av alle målinger i de respektive dypet i de ulike undersøkelsesperiodene. 
 
Vertikalprofilene fra periodene 1947–1948 og 1966–1967 er svært like. Fordelingen 
viser en relativ liten økning fra overflaten til 20 meter, henholdsvis 170 µS/cm til 210 
µS/cm i 1947–1948 og fra 170 µS/cm til 220 µS/cm i 1966–1967. I undersøkelsen av 
innsjøen i 1980–81 ble det kun målt ledningsevne i de sirkulerende vannmassene, i  
1 og 5 meters dyp. Da hadde ledningsevnen økt til 225 – altså en gjennomsnittlig økning 
på ca. 25 % i løpet av 13 år i de øvre vannmassene i Padderudvann. 
 
I den neste undersøkelsesperioden i 1991–1992 fortsatte ledningsevnen å øke (280 µS/cm 
i de øvre vannmassene), en ny gjennomsnittlig økning på ca. 20 % i løpet av disse årene. 
Siden det ikke eksisterer målinger i dypvannet i perioden 1980– 81, må dypvanns-
økningen sammenlignes med 1966–1967 perioden. 
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Fra perioden 1991–1992 til perioden 2001– 2003 ble det målt noe høyere gjennomsnittlig 
ledningsevne i de øvre vannmassene. Imidlertid er det betydelig overlapp i standard-
avvik for begge periodene. Vertikalfordelingen av ledningsevnen i Padderudvann viser 
kraftigere økning med dypet i 2001–2003-perioden enn i 1991–1992-perioden. I 20 
meters dyp økte ledningsevnen fra periodene 1991–1992 til 2001–2003 fra 375 til 590 
µS/cm. Dette gir en gjennomsnittlig økning på hele 36 % for 10-årsperioden. Det er 
altså økning i ledningsevnen i Padderudvann siden 1966–1967-perioden og fram til i 
dag, og denne økningen synes å være størst i dypvannet. Det har sammenheng med 
byggingen av ny E18 i 1969 (Bækken og Jørgensen 1992). En slik relativ økning henger 
sammen med akkumulasjonsforholdene i Padderudvann. 
 
For innsjøer som ikke fullsirkulerer, vil det være en netto transport av organisk og 
uorganisk materiale til dypvannet. Endel av materialet vil sedimentere på bunnen mens 
andre deler holdes i løsning under et anoksisk miljø. Det skjer altså en oppkonsentrering 
av stoffer i dypvannet som måles i form av økt ledningsevne. Dette betyr at økt tilførsel 
av vegsalt til Padderudvann fra overflateavrenning og grunnvanninnstrømning vil legge 
forholdene til rette for akkumulering av også andre stoffer. Et resultat av en slik prosess 
vil være økende forskjell i ledningsevne mellom de sirkulerende vannmassene og 
dypvannet. Det er altså en klar sammenheng mellom tilførsel av vegsalt til innsjø og 
økning i ledningsevne. 
 
Hvordan den videre utviklingen vil være i Padderudvann, er vanskelig å forutse. 
Imidlertid har undersøkelser av andre meromiktiske innsjøer vist at fortsatt salttilførsel 
vil medføre at sirkulasjonsdypet vil bli grunnere. Det betyr at de meteorologiske forholdene 
får større betydning for sirkulasjonsforholdene i innsjøen. En annen meromiktisk innsjø 
i området som har fått tilført vegsalt over en lengre periode, er Svinesjøen (Kjensmo 1997, 
Færøvig et al. 2001, 2003). Etter at det ble bestemt som et prøveprosjekt å stanse veg-
saltingen i Svinesjøens nedslagsfelt, har målinger vist nedgang i saltinnhold – spesielt i de 
øvre vannmassene. 

 
Figur 2.11:  Natrium- og kloridkonsentrasjonen i 1–5 meter (gjennomsnitt med standardavvik) i 
Padderudvann, Ulvenvann, Verkensvann, Nordvann, Svinesjøen og Svarteputt (Kjensmo og 
Færøvig, manuskript under bearbeiding.) 
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Hvilken betydning har økt saltkonsentrasjon i Padderudvann på resten av innsjøsystemet 
som innsjøen er en del av? Figur 2.11 viser gjennomsnittlig natrium- og kloridkonsen-
trasjon i de øvre vannmassene til Padderudvann, Ulvenvann og Verkensvann samt 
Svarteputt, Svinesjøen og Nordvann (upublisert data). Et oversiktskart over innsjø-
systemet er vist i figur 2.12.  
 
 

Figur 2.12:  Flyfoto over Padderudvann og andre innsjøer i området sør for Asker sentrum 
(kartdata 4. juni 2002, Asker kommune). 
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Høyest konsentrasjon av natrium og klorid ble målt i Padderudvann og Svarteputt, lavest 
konsentrasjon ble målt i Verkensvann. De foreløpige undersøkelsene kan derfor tyde på 
at natrium og kloridkonsentrasjonen avtar nedover i vassdraget. Tabell 2.1 viser tid-
ligere målinger av natrium og klorid i Oppsjøen, som er en innsjø i området som ikke 
mottar vegsalt fra vegavrenning (se oversiktskartet i figur 2.12). 
 
Tabell 2.1:  Natrium- og kloridkonsentrasjonen i mg/ l i Oppsjøen ved to tidspunkter. 

Dato Na Cl
-

27.01. 1987 * 1,6 2,2 

02.11. 2000 ** 1,9 2,6 

* Hentet fra Rosland, 1988.   ** Hentet fra Færøvig og Kjensmo. 
 

Både natrium- og kloridkonsentrasjonene i Oppsjøen er vesentlig lavere enn i de andre 
innsjøene. Sammenlignet med Oppsjøen er natrium- og kloridinnholdet i Verkensvann 
ca. 3 ganger høyere. Selv om natrium- og kloridinnholdet i innsjøene avtar nedover i 
vassdraget, viser målingene fra Oppsjøen at alle de andre innsjøene er betydelig påvirket 
av salting av veg i vassdragets nedslagsfelt. 
 
Både Padderudvann og Svarteputt er meromiktiske innsjøer. Begge får tilført vegsalt via 
overflateavrenning og grunnvannstilførsel. Det foregår derfor en betydelig akkumulering 
av salter i dypvannet i begge innsjøene. For holomiktiske innsjøer, det vil si innsjøer 
som sirkulerer hvert år, ville større andel av salter og andre stoffer fra vegavrenningen 
tilføres innsjøsystemet nedenfor. Slik sett vil meromiktiske innsjøer holde tilbake mer 
fra vegavrenningen. Imidlertid vil sirkulasjonsforholdene i meromiktiske innsjøer endres 
over tid på grunn av forandringer i den kjemiske stabiliteten. Eksempel på en slik 
situasjon kan være sen islegging kombinert med mye vind på vannoverflaten. Det vil 
forårsake innblanding av dypvann i de sirkulerende vannmassene, og et typisk resultat 
er kraftig økning i fosforkonsentrasjon i innsjøen med påfølgende algeoppblomstring 
om våren året etter. Hvis en slik situasjon skulle oppstå i Padderudvann, vil det også få 
konsekvenser for de andre innsjøene i området. 
 
 

2.2.5 Stabilitetsutvikling i Padderudvann 

Det er en klar sammenheng mellom tilførsel av vegsalt til Padderudvann og økning i 
ledningsevne i vannmassene og videre at ledningsevneøkningen er størst mot bunnen av 
innsjøen. Har denne tilførselen påvirket sirkulasjonsforholdene i Padderudvann? 
 
Som beskrevet ovenfor fremstår Padderudvann i dag som en meromiktisk innsjø, det vil 
si en permanent stagnert innsjø. Innsjøen sirkulerer ned til ca. 12 meters dyp. Hutchinson 
(1957) definerer den totale stabiliteten som motstanden mot fullsirkulasjon, det vil si 
den energimengden som ved et gitt tidspunkt trengs for å bryte ned en stratifikasjon 
(termisk og kjemisk betinget) slik at vannmassen har lik temperatur og saltholdighet 
uten å forandre mengden av indre energi. Den totale stabiliteten er altså summen av den 
termiske og den kjemiske stabiliteten og kan beregnes (Hutchinson 1957, Walker 1974). 
 
I beregningen av den kjemiske stabiliteten trengs innholdet av totalt løste salter (TLS). 
Siden det er en lineær sammenheng mellom ledningsevne og TLS, kan også lednings-
evnen benyttes i slike beregninger. Da sammensetningen av salter er relativt stabil, vil 
sammenhengen mellom ledningsevne og innhold av TLS for de fleste innsjøer være godt 
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korrelert. Selv om den relative sammensetningen av salter i Padderudvann har endret seg 
siden de første undersøkelsene i Padderudvann og frem til i dag, vil regresjonen for 
perioden 2001–2003 gi en rimelig god sammenheng mellom ledningsevne og TLS også 
for tidligere undersøkelser. Det fordi det er den relative forskjellen i TLS mellom de 
øvre og nedre vannmassene som har størst betydning for stabiliteten. 
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Figur 2.13:  Padderudvann 1947–1948. Den totale stabilitet og kjemisk stabilitet (g-cm/cm2) ·102 
basert på vertikalprofiler ved fem forskjellige tidspunkter. 
 

Figur 2.13 viser utviklingen i stabiliteten i Padderudvann i periodene 1947–1948. 
Beregninger av den totale stabiliteten viste en kraftig nedgang utover høsten 1947 og i 
mars 1948 med svært lav stabilitet. Også mars 1966 var den totale stabiliteten svært lav 
(figur 2.14). Ut fra stabilitetsberegninger har Padderudvann med stor sannsynlighet 
fullsirkulert i perioden fra 9. november 1947 og frem til islegging. Tilsvarende situasjon 
kan ha vært i 1965. Dessverre mangler data fra isleggingsperioden i 1965. Men basert 
på stabilitetsberegningene i mars 1966 kan det tyde på at tilsvarende situasjon som i 
1947 kan ha forekommet – nemlig fullsirkulasjon. 
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Figur 2.14:  Padderudvann 1966–1967. Den totale stabilitet og kjemisk stabilitet (g-cm/cm2) ·102 
basert på vertikalprofiler ved fjorten forskjellige tidspunkter. 
 

Beregninger av den totale stabiliteten høsten 1966 viser at Padderudvann ikke full-
sirkulerte i denne perioden. Årsaken kan forklares med de meteorologiske forholdene i 
perioden. Før islegging av innsjøoverflaten er stabiliteten svært lav i Padderudvann. 
Hvis innsjøen islegges uten å bli utsatt for sterk vind, opprettholdes den kjemiske 
betingede stabiliteten og hindrer fullsirkulasjon. Det er i god overensstemmelse med at 
Padderudvann i enkelte år har fullsirkulert. Pedersen (1968) peker også på at innsjøens 
beliggenhet i et område av kalkrike bergarter, dens vindbeskyttede posisjon, det kon-
tinentale klima i området samt at innsjøen har et lite overflateareal, er alle faktorer som 
favoriserer meromiksis – altså permanente stagnerte vannmasser. 
 
Beregninger av den kjemiske stabiliteten for 1991–1992-perioden er vist i figur 2.15. 
Resultatene fra denne perioden viser ingen økning i kjemisk stabilitet. Selvom det var 
en generell økning i saltinnholdet i vannmassene fra 1966–1967 til 1991–1992 (se figur 
2.10), økte ikke den relative forskjellen i saltinnhold mellom de øvre vannmassene og 
dypvannet. Vertikalprofilene fra denne undersøkelsen er foretatt i slutten av mai til 
slutten av september, den perioden av året da bidraget fra den termiske stabiliteten er 
størst. Imidlertid er det rimelig å anta at den kjemiske stabiliteten var stor nok til å 
hindre sirkulasjon ned i dypvannet. 
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Figur 2.15:  Padderudvann 1991–1992. Den kjem-
iske stabilitet, (g-cm/cm2) ·102, basert på vertikal-
profiler ved fem forskjellige tidspunkter. 
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Fra undersøkelsesperioden 1991–1992 til 2001–2003 økte den totale stabilitet, figur 2.16. 
Den generelle økning gjennom hele undersøkelsesperioden skyldes en kraftig økning i 
akkumulering av salter i dypvannet, som følge av økt relativ forskjell i saltinnhold mellom 
de øvre vannmassene og dypvannet. 
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Figur 2.16:  Padderudvann 2001–2003. Den totale stabilitet og kjemisk stabilitet, (g-cm/cm2) ·102,  
basert på vertikalprofiler ved femten forskjellige tidspunkter. 
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Beregninger av den kjemiske stabiliteten ved ulike tidspunkt i 2001–2003 viser også en 
relativt stor variasjon gjennom året. Tilsvarende som for de tidligere undersøkelsene 
avtar den kjemiske stabiliteten utover høsten mot høstsirkulasjonsperioden. Det henger 
sammen med en generell nedgang av total stabilitet siden den termisk betingede stabiliteten 
reduseres som konsekvens av varmeutstråling fra innsjøen om høsten. I november, når 
bidraget fra den termiske stabiliteten er svært lav, øker sirkulasjonen i de øvre vannmassene 
slik at vertikalfordelingen av salter gir lik saltkonsentrasjon i de sirkulerende vannmassene. 
Det gir høyere saltkonsentrasjon i overflatelaget, og resultatet blir en lavere kjemisk 
stabilitet. 
 
Etter at isen har lagt seg på innsjøen, henholdsvis i midten av november 2001 og i 
begynnelsen av november 2002, bygges det igjen opp en termisk og kjemisk betinget 
stratifikasjon. Den høyeste kjemiske betingede stabiliteten ble målt 3. april 2002 og 8. 
april 2003. Det skyldes i hovedsak nedsmelting av isdekket på innsjøen og tilførsel av 
smeltevann med lavt saltinnhold. Resultatet er et 1-meters tykt overflatelag i innsjøen 
som har et relativt lavere saltinnhold. Dermed øker forskjellen i totalt løste salter i de 
øvre vannmassene sammenlignet med dypvannet og økt stabilitet er resultatet. 
 
Den kjemiske stabiliteten er altså bestemt av vertikalfordelingen av totalt løste salter 
( TLS) i vannmassene. Innholdet av TLS i Padderudvann har økt siden man tok i bruk 
vegsalt på E18. Bidraget fra natrium og klorid til den kjemiske stabiliteten utgjør omlag 
35 % i undersøkelsesperioden 2001–2003. Det viser at en betydelig andel av det tilførte 
vegsaltet akkumuleres i dypvannet i Padderudvann. Tilførsel av vegsalt til innsjøen må 
derfor ses på som viktig også for akkumulering av andre salter til dypvannet og dermed 
videre stabilitetsøkning i innsjøen. 
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3  Akkumulering av vegforurensninger i 
vannfase, sedimenter, planter og dyr 
i Padderudvann 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.1 Metoder 

3.1.1 Vann 

Vannprøver fra vegavrenning for analyse av metaller ble tatt som stikkprøver fra inn-
løpsbekker, utløpsbekken og Padderudvann (figur 3.1). I løpet av feltturene ble det ikke 
registrert vann i avløpsrørene i vegskråningene langs Padderudvann. Det er derfor ikke 
prøver fra dem. Prøver fra bekkene ble hentet inn 30. april 2002 og 3. april 2003. For 
innsjøen ble det analysert på prøver fra 3 dyp (5 m, 13 m og 19 m) hentet den 27. mai 
2003. 
 
Prøver fra innsjøen ble hentet med Ruttner-henter og overført til egnede flasker. I 
bekkene ble prøveflasker forsiktig fylt direkte. Vannprøvene ble analysert på en lang 
rekke salter (se kapittel 2 om salt) og tungmetaller. 
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Figur 3.1:  Prøvetakingsstasjoner for stikkprøver av metaller. 
 
 

3.1.2 Sediment 

Sedimentprøver fra innsjøbunnen ble tatt med en rørhenter av typen Limnos med indre 
diameter på 9 cm. Henteren har muligheter til å dele opp sedimentsøylen i 1 cm tykke 
skiver (figur 3.2). Det ble tatt prøver fra overflatesedimentet på 3 m og 6 m dyp på nord-
siden (vegsiden) og på sørsiden av vannet, og på 20 m dyp midt på vannet. Overflate-
sediment ble definert som de øverste 2 cm av sedimentet. På 20 m dyp ble det i tillegg 
tatt ut prøver fra hver 1 cm nedover i hele sedimentsøylen ned til 18 cm dyp for å spore 
tidsmessige endringer i forurensningsbelastningen av tungmetaller. Dateringen av søylen 
ble basert på analyse av 210Pb, 226Ra, 137Cs og 241Am ved gammastråling. Analysen ble 
utført av professor Peter Appleby ved University of Liverpool, UK (Appleby et al. 
1986). 
 
Overflatesedimentet ble analysert på innhold av tungmetaller, PAH (16 utvalgte PAH-
forbindelser – polysykliske aromatiske hydrokarboner), klororganiske forbindelser (bl.a. 
PCB – polyklorerte bifenyler, HCB – heksaklorbenzen, ftalater – plastmyknere). Det ble 
analysert på de 10 vanligste (av 209) PCB-forbindelsene. De 7 vanligste betegnes PCB 
7 (seven dutch): IUPAC-nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. De øvrige tre har 
IUPAC-nr. 105, 156 og 209. 
 
Sedimentkjernen ble analysert på tungmetaller for hver 1 cm dyp. 
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 Figur 3.2:  Limnos sedimentprøvetaker. 

 
 
 

 
Figur 3.3:  Padderudvann med stasjoner for sedimentprøver og biologiske prøver til akkumu-
leringsundersøkelser. Fylte blå sirkler angir sedimentstasjoner. Fylte grønne sirkler angir vegeta-
sjonsstasjoner. Åpne sirkler angir stasjoner for kreps. L1 og L2 angir stasjoner for dammusling, 
og streker fra land angir plasseringen av fiskegarn. 
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3.1.3 Vannvegetasjon 

Det ble samlet inn materiale for analyse av tungmetaller fra langskuddsplanten vanlig 
tjønnaks (Potamogeton lucens) og flytebladsplanten gul nøkkerose (Nuphar lutea) på 
nordsiden (vegsiden) og sørsiden av vannet (figur 3.3). Plantene som ble brukt, hadde 
rotsystemet på 2–2,5 m dyp. 
 
Bladene fra 10 planter gul nøkkerose ble tatt for analyse av tungmetaller. For vanlig 
tjønnaks ble de øverste bladene fra 10 planter anvendt. Plantene ble vasket rene for 
algebegroing og kalkutfellinger i innsjøvannet. 
 
 

3.1.4 Dammuslinger 

Dammuslingene (Anodonta piscinalis) ble samlet inn på lokalitet L1 på vegsiden og på 
lokalitet L2 på sørsiden (figur 3.3). Prøvene ble tatt 21. august 2002. Alle muslingene 
ble plukket for hånd på 0,3–1,0 m dyp. Det ble laget en blandprøve av bløtdelene fra 30 
individer av tilnærmet samme størrelse på hver lokalitet. De anvendte muslingene hadde 
en gjennomsnittslengde på ca. 10 cm, og med en variasjon fra 8,5 til 11,5 cm. Muslingene 
anvendt i 1991 hadde om lag samme størrelsen (Bækken og Jørgensen 1994). 
 
Bløtdelene av muslingene ble analysert på følgende metaller: kadmium (Cd), krom (Cr), 
kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), tinn (Sn), vanadium (V), sink (Zn), barium (Ba) og 
arsen (As). 
 
Bløtdelene av muslingene ble analysert på de organiske miljøgiftene: PAH (16 utvalgte 
PAH-forbindelser), PCB (polyklorerte bifenyler), andre klororganiske forbindelser som 
5CB (pentaklorbenzen), -HCH ( -heksaklorsykloheksan), -HCH ( -heksaklorsyklo-
heksan, lindan), HCB (heksaklorbenzen), DDT og OCS (oktaklorstyren). 
 

 

3.1.5 Kreps 

15 krepseteiner ble satt ut i strandkanten på nordsiden (langs motorvegen) og på 
sørsiden av innsjøen (figur 3.3). Teinene sto ute natten 28.–29. august 2001. Analysen 
av miljøgifter ble utført på krepsehalene, som er den delen av krepsen som anvendes til 
konsum.  
 
Før analyse ble krepsen delvis tint opp, og fra en halvpart til to tredjedeler av krepse-
halen ble skåret av, skallet ble fjernet, og de rensede krepsehalene ble samlet i to 
blandprøver med ca. 30 kreps i hver prøve, én fra nordsiden og én fra sørsiden av 
innsjøen. Krepsen ble lengdemålt. På nordsiden av vannet varierte lengdene fra 7 til 
12,5 cm med en gjennomsnittslengde i blandprøven på 9,7 cm. På sørsiden varierte 
lengdene fra 7 til 10,5 cm med en gjennomsnittslengde på 9,2 cm. 
 
Det ble analysert på innholdet av tungmetaller, PAH og klororganiske miljøgifter (se 
kapittel 3.14 Dammusling). 
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3.1.6 Abbor 

Et prøvefiske ble utført med garn i den såkalte « Jensen-serien ». Det vil si åtte garn med 
følgende maskevidder: 21, 21, 26, 29, 35, 40, 45 og 52 mm. Garnene ble fordelt langs 
stranden i vannet (figur 3.3). Garnene sto ute natten 28.–29. august 2001. All fisk ble 
lengdemålt og veid. For et utvalg av fiskene ble det tatt ut gjellelokk eller øresteiner for 
eventuell senere aldersbestemmelser. 
 
Av de 20 største abborene ble det tatt blandprøver av fiskekjøttet, lever og galle. De 
undersøkte abborene i 1991 var mellom 20 og 30 cm lange, mens abborene i 2001 vari-
erte mellom 28 og 44 cm. 
 
Det ble analysert på innholdet av tungmetaller, PAH og klororganiske miljøgifter (se 
3.14 Dammusling). 
 
 
 

3.2 Resultater og diskusjon 

 

3.2.1 Tungmetaller i tilførselsbekker og innsjøvann 

Avrenningsvannet fra E18 renner delvis til sluk og rørsystemer langs vegbanen og 
delvis til bekker som renner ut i Padderudvann. Det ble analysert vannprøver fra en 
rekke av tilførselsbekkene, fra enkelte sig og rørmunninger, fra utløpsbekken samt fra 
selve innsjøen (figur 3.1). Metallkonsentrasjonene og forurensningsgraden sett i forhold 
til SFTs vannkvalitetsklasser varierte noe mellom metallene og mellom bekkene (tabell 
3.1). Bekkene var mest forurenset av kobber. Men også for nikkel var det bekker med 
klart forhøyede konsentrasjoner både våren 2002 og våren 2003. Referansebekken på 
motsatt side av E18 hadde de høyeste konsentrasjonene av metaller begge årene. Det 
antyder at det kan ligge avfall i bekkens nedbørfelt som lekker metaller, eller at grunnen 
i området er metallrik. 
 
Stikkprøvene fra innsjøvannet viste stort sett lave verdier tilsvarende moderat eller 
ubetydelig forurenset. For kobber og nikkel var det imidlertid forhøyede verdier i de 
øverste 5 m tilsvarende markert forurenset vann. For alle metallene var konsentrasjonene 
lavere eller på samme nivå som stikkprøvene fra 1992. 
 
Det ble analysert på salt og tungmetaller i avrenningen fra ett avløpsrør i vegskråning i 
1991–1992. Konsentrasjonene var svært høye og langt over verdiene observert i til-
førselsbekkene i denne undersøkelsen (Bækken og Jørgensen 1994). Det ble ikke observert 
avrenning fra disse rørene i 2001–2003. Dette antyder at avrenningsvannet beregnet for 
disse rørene tar andre veger, f.eks. til grunnvannet. 
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Tabell 3.1:  Metaller i ulike bekker, sig og rørmunninger ved Padderudvann samt fra selve Padde-
rudvann (St. 0) ved ulike datoer. Konsentrasjoner (µg/ l) og tilhørende forurensningsklasser i 
henhold til SFTs klassifiseringssystem for ferskvann. Grått angir analyseproblemer grunnet høyt 
saltinnhold. For stasjonsplassering se figur 3.1. 
 

I – ubetydelig II – moderat III – markert IV – sterkt V – meget sterkt 

 
30.04. 
2002 St. 1-I St. 1-II St. 2 St. 1-2 St. 2-3 St. 3-2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6-I  St. 6-I I

Cd 0,028 0,025 0,075 0,083 0,057 0,08 0,027 0,038 0,1nb1 0,02 0,058 

Cr 2,3      1,7 2,4    

Cu 3,05 3.1 1 2,4 3,9  2,09 2,36 2,23 1,44 5,62 

Ni 1,6 0,3 1,5 0,7 0,8 4 3,04 1,4 6,26 2,3 1,10 

Pb 0,342 0,359 0,14 0,17 0,758 0,417 0,359 0,296 0,32 0,11 0,219 

Zn 5,7 3,7 4,5 3,8 13 17 4,66 5,2 22 3,5 6,6 
 

03.04. 
2003 St. 1-III St. 2 St. 3 St. 1-2 St. 2-3 St. 5 St. 6-I 

27.05.
2003 

St. 0 
dyp  
5 m 

St. 0 
dyp  

13 m 

St. 0 
dyp  

19 m 

Cd 0,034 0,095 0,01 0,063 0,11 0,18 0,02 Cd 0,097 0,01 0,01 

Cr 1,4 0,64 3,78 1,1 <0,1 1,1 0,97 Cr 1,1 1,6 2,2 

Cu 1,81 0,773 1,22 0,913 1,36 2,61 1,1 Cu 2,02 0,616 0,628 

Ni 8.24 0,74 1,6 0,1 0,72 5,71 2,48 Ni 2,69 2,20 1,0 

Pb 0,076 0,636 0,06 0,051 0,093 0,599 0,033 Pb 0,17 0,025 0,028 

Zn 14,2 4,64 2,03 1,6 23,5 19,3 2,74 Zn 4,78 4,15 3,14 

 

 

3.2.2 Miljøgifter i sedimentet 

Overflatesedimentet på bunnen av Padderudvann var i 2001 moderat forurenset av de 
fleste metallene i de fleste prøvene med unntak for krom (tabell 3.2). Det finnes ikke 
norske kriterier for krom, men etter svenske kriteriene var sedimentet markert forurenset. 
Generelt var det lavere konsentrasjoner av metaller i prøven fra 3 m dyp på vegsiden enn 
i de andre. Sedimentet her var lite forurenset av kobber og bly. 
 
Tabell 3.2:  Metaller i overflatesedimentet på ulike dyp på tvers av Padderudvann. Konsentra-
sjoner i mg/kg tørrvekt og tilhørende forurensningsklasser i henhold til SFTs klassifiseringssystem 
for sedimenter i ferskvann. For krom er det svenske klassifiseringssystemet brukt. Systemet 
gjelder ikke for hvite kolonner. 
 

I – ubetydelig II – moderat III – markert IV – sterkt V – meget sterkt 

 
 TTS TGR As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn V 

3 m sør 87,6 706 5,90 2,06 54,4 56,9 22500 3150 141 56,7 472 34,6 

6 m sør 98,2 696 10,2 2,08 69,5 51,3 27350 1700 136 65,5 472 44,7 

20 m 54,8 754 8,96 1,25 64,7 59,8 53600 797 161 54,9 465 55,3 

6 m nord 135 694 15,9 1,49 48,8 58,9 36200 1300 123 50,2 363 45,6 

3 m nord 182 732 12 1,08 37,5 28 16650 716   64 34,1 233 31,3 

 
Blant de klororganiske forbindelsene var det forholdsvis lave konsentrasjoner av PCB (de 
sju vanligste typene av polyklorerte bifenyler), 5CB, DDT samt - og -HCH (tabell 3.3). 
HCB hadde imidlertid til dels høye konsentrasjoner, og sedimentet ble klassifisert som 
sterkt forurenset med hensyn på denne forbindelsen. OCS (oktaklorstyren) ble også 
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registrert i forholdsvis høye konsentrasjoner, men for denne forbindelsen finnes ikke 
nordiske kvalitetskriterier. 

PAH ble funnet i middels høye konsentrasjoner, og sedimentet ble klassifisert som 
moderat eller markert forurenset (tabell 3.3). For PAH-indikatorforbindelsen B(a)P 
(benzo(a)pyren) var konsentrasjonene til dels meget høye, og sedimentet ble karak-
terisert som markert eller meget sterkt forurenset. Sammen med B(a)P utgjorde de 
potensielt kreftfremkallende PAHene (KPAH) fra omkring 40 % til noe over 50 % av 
de totale PAH-forbindelsene. Det er en høy andel og langt høyere enn ved forrige 
under-søkelse for 10 år siden. 
 
Det var ikke påviselige mengder ftalater (plastmyknere) i sedimentet. Konsentrasjonene 
av ftalater ble undersøkt på tre dyp, og de var alltid under deteksjonsgrensen.  
 
Tabell 3.3:  Klororganiske forbindelser, PAH og ftalater i overflatesedimentet på ulike dyp på 
tvers av Padderudvann. Konsentrasjoner (µg/kg t.v.) og tilhørende forurensningsklasser i henhold 
til SFTs klassifiseringssystem for marine sedimenter. Systemet gjelder ikke for hvite kolonner. 
 

I – ubetydelig II – moderat III – markert IV – sterkt V – meget sterkt 

 
 5CB -HCH HCB -HCH OCS DDT PCB7 

3 m sør 0,49 <0,60 3,1 <0,60 <0,60 1,1 0 

6 m sør 1,2 <0,60 8,7 <0,60 1,1 1,5 1,34 

20 m 2,3 <0,60 21 <0,60 2,7 2,21 2,22 

6 m nord 0,77 <0,60 5,9 <0,60 0,69 1,1 0 

3 m nord <0,30 <0,60 0,9 <0,60 1,4 0,63 0,64 

 

 PAH16 B(a)P KPAH % KPAH SUM ftalater 

3 m sør 1159 84 605 52 <20 

6 m sør 1239 95 654 53 <20 

20 m 1356 114 626 46  

6 m nord 964 65 505 52  

3 m nord 5018 529 2084 42 <20 

 
 
I forhold til overflatesedimentet i 1991 var konsentrasjonen i 2001 redusert for noen 
metaller, mens andre metaller hadde økt konsentrasjon (figur 3.4). Sammenlignbare 
prøver for disse periodene var fra 6 m dyp på vegsiden og fra 20 m dyp på midten. 
Konsentrasjonen av bly på 6 m dyp på vegsiden var betydelig lavere i 2001 enn i 1991, 
men det var små forskjeller på 20 m dyp. Konsentrasjonen av nikkel hadde økt betydelig 
på både 6 m og 20 m dyp. For sink og kadmium var det lavere konsentrasjoner på 6 m, 
men høyere konsentrasjoner på 20 m i 2001 sammenlignet med 1991. Alle konsentra-
sjonene lå innenfor grenseverdiene for et moderat forurenset sediment. 
 
Med unntak av 3 m dyp på vegsiden har det vært en betydelig nedgang i PAH-
konsentrasjonen i sedimentet fra 1991 til 2001 (figur 3.5). Reduksjonen har vært størst 
for de lette PAH-forbindelsene. Dette har medført at andelen KPAH har økt betydelig. I 
1991 varierte andelen KPAH mellom 5 % og 25 % av PAH16, mens den i 2001 varierte 
mellom 40 % og 50 % (figur 3.6). For KPAH-forbindelsen B(a)P er konsentrasjons-
reduksjonen generelt liten selv om total PAH er redusert mye. På 3 m dyp på vegsiden 
hadde konsentrasjonen av denne forbindelsen sågar økt betydelig (figur 3.5). 

Teknologiavdelingen  



Effekter av vegforurensninger på vannkvalitet og biologi i Padderudvann 51

 
 

Figur 3.4:  Metallkonsentrasjoner i overflatesediment (tørrvekt) på ulike dyp i Padderudvann fra 
1991 til 2001 fra henholdsvis nordsiden (vegsiden) og midt i innsjøen. 
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Figur 3.5:  Konsentrasjoner av PAH16 og B(a)P i overflatesediment (tørrvekt) på ulike dyp i 
Padderudvann fra 1991 til 2001. N og S angir henholdsvis nordsiden (vegsiden) og sørsiden av 
innsjøen. 
 
 
 

Figur 3.6:  Prosentandel potensielt kreftfremkallende PAH-forbindelser (KPAH) av totalt PAH16 
på ulike dyp i 1991 og 2001. N og S angir henholdsvis nordsiden (vegsiden) og sørsiden av inn-
sjøen. 
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3.2.3 Historisk tilførsel av miljøgifter 

En 18 cm dyp sedimentkjerne fra største dyp i Padderudvann ble datert ved -stråling fra 
de radioaktive nuklidene 210Pb, 226Ra, 137Cs og 241Am. Maksimumverdiene for aktiviteten 
fra 210Pb ble funnet ved sedimentdyp 2,5 cm. Mellom 7 og 14 cm var aktiviteten for 
210Pb under deteksjonsgrensen. Tettheten på sedimentet i disse lagene var mye høyere 
enn tettheten i de nærliggende lagene over og under, og antyder en periode med stor 
tilførsel av uorganisk erosjonsmateriale til Padderudvann. For nedfall av kunstige isotoper 
var det klare topper av 137Cs ved 3,5 og 14,5 cm dyp. Toppen ved 3,5 cm reflekterer 
nedfallet etter Chernobyl i 1986. En samtidig topp for 241Am på 14,5 cm viser at dette 
dypet korresponderer med det maksimale nedfallet i 1963 etter prøvesprengninger av 
atomvåpen. 
 
210Pb-datering ved bruk av CRS- og CIC-modellene (Appleby et al. 1978, Appleby 2001) 
sammen med 1963- og 1986-dypene bestemt ved 137Cs/ 241Am er vist i figur 3.7. De tre 
dateringsmetodene viser god overensstemmelse med hverandre. Med unntak av sediment-
dypet mellom 7 og 14 cm og en svak økning de seneste årene, viser 210Pb-modellene at 
det har vært en forholdsvis jevn sedimentasjonsrate de siste 60 årene med en middel-
verdi på 0,010 ± 0,002 g cm-2 år -1 eller 0,14 cm år -1 (tabell 3.4). Perioden med stor 
tilførsel av erosjonsmateriale (7–14 cm) synes å ha vært av kort varighet, og er datert til 
1968. Dette tidspunktet samsvarer med bygging av E18 forbi Padderudvann, og viser at 
vannet ble massivt påvirket av partikler under anleggsfasen. 
 
Konsentrasjonene av tungmetaller i sedimentet har variert gjennom tidene (figur 3.8). 
For de fleste metallene har det vært moderat høye konsentrasjoner fra omkring 1930 
fram til vegbyggingen rundt 1968. Unntak fra det var nikkel som hadde meget lave 
konsentrasjoner i denne perioden. Tilført erosjonsmateriale under vegbyggingen hadde 
lavere konsentrasjoner enn det som var i sedimentet fra før. Etter at vegen var tatt i 
bruk, økte konsentrasjonen for de fleste tungmetallene. For kadmium, nikkel og sink var 
det betydelig konsentrasjonsøkning fram til 1996. Fra da av har konsentrasjonene avtatt. 
Blykonsentrasjonene nådde toppen omkring 1975–1980. For kobber og krom er bildet 
mer uklart, men begge har hatt en økning etter vegbyggingen. Krom synes å øke 
fortsatt, mens kobber har avtatt den siste perioden. Med unntak av nikkel og kobber er 
konsentrasjonene av de analyserte metallene i overflatesedimentene i dag på ca. samme 
nivå eller lavere enn før vegutbyggingen. 
 
Årsaken til reduserte konsentrasjoner de siste årene har sammenheng med to forhold: 

1) reduserte utslipp 

2) økt sedimentasjon av ikke-metallholdige partikler som tynner ut metallkonsentrasjonene. 
 
Sedimentasjonsraten har vært vesentlig større de siste 10 årene enn tidligere (figur 3.7 
og tabell 3.4). For bly synes det å være en klar sammenheng mellom redusert utslipp og 
reduserte konsentrasjoner. For de andre metallene er situasjonen mer uklar, men mengde-
estimatene viser økte tilførsler, slik at reduserte konsentrasjoner mest sannsynlig skyldes 
økt sedimentasjon av « rent » materiale. Figur 3.9 viser at med unntak av bly har det 
vært en klar økning av metalltilførslene de siste 10–15 årene. Det reflekterer trolig økt 
trafikk og metallavrenning. 
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Tabell 3.4:  210Pb-kronologi i sedimentkjerne fra største dyp i Padderudvann. 
 

Dyp Kronologi Sedimentasjonsrate 

  Årstall Alder     

cm g cm-2 *)  år  (år) g cm-2 år-1 cm år-1  (%) 

0,0 0,00 2002 0     

1,0 0,05 2000 2 2 0,0205 0,33 8,8 

2,0 0,11 1996 6 2 0,0149 0,25 9,3 

3,0 0,16 1992 10 2 0,0093 0,20 10,6 

4,0 0,21 1986 16 2 0,0098 0,18 12,6 

5,0 0,26 1981 21 3 0,0096 0,18 15,0 

6,0 0,32 1975 27 4 0,0092 0,16 17,8 

7,0 0,38 1968 34 5 0,0106 0,15 21,4 

Tett sedimentlag 

14,0 3,63 1968 34 5 0,0128   

15,0 3,70 1958 44 8 0,0108 0,09 27,2 

16,0 3,85 1945 57 12  0,0089 0,07 34,7 

17,0 4,01 1931 71 16  0,0079 0,07 38,5 

*) Akkumulert tørrstoff, se avsnitt 3.1.2. 
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Figur 3.7:  Radiometrisk bestemt kronologi av sedimentkjerne i Padderudvann vist ved CRS- 
og CIC-modellenes 210Pb-datering, sedimentasjonsrater og dyp for 1986 og 1963 bestemt fra 
137Cs-stratigrafi. 
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Figur 3.8:  Konsentrasjon av tungmetaller i fra ulike perioder i aldersbestemte sedimentlag fra 
ca. 1930 til 2002. Sediment datert til ca. 1968 er representert ved 7 cm tykt lag. 
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Figur 3.9:  Mengde tilført av utvalgte tungmetaller til sedimentene i ulike perioder (µg/cm2/år). 
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3.2.4 Miljøgifter i vannvegetasjon 

Konsentrasjonene av miljøgifter i bladene på vannvegetasjonen i Padderudvann var til 
dels meget forskjellige for de to artene som ble anvendt i undersøkelsen. Generelt var 
det mye høyere konsentrasjoner i vanlig tjønnaks (Potamogeton lucens) enn i gul 
nøkkerose (Nuphar lutea). Det var mer tydelig for enkelte metaller som for eksempel 
nikkel (Ni) enn for sink (Zn) (figur 3.10). Mulige årsaker til det kan være at nøkkerose 
lagrer en større andel av metaller i sitt store rotsystem eller at de tar opp mindre fra 
vannet. Selv om det var til dels store forskjeller mellom artene, var konsentrasjonene 
stort sett lave. Generelt var det høyere konsentrasjoner på vegsiden. Det varierte imidlertid 
med arten og typen metall. 
 
For kadmium ble det registrert høyest konsentrasjoner på vegsiden for begge artene. Det 
ble også registrert en økt konsentrasjon fra 1991 til 2001. For kobber var det for tjønnaks 
også høyere konsentrasjoner på vegsiden enn på motsatt side. For nøkkerosen var 
konsentrasjonene nokså like på begge sider. Forskjellen mellom 1991 og 2001 var små, 
men en tendens til reduserte konsentrasjoner på vegsiden og økte på motsatt side. 
Konsentrasjonene av nikkel var høyest på vegsiden for begge arter, selv om forskjellene 
var små, særlig for nøkkerosen. Det ble også registrert en økning fra 1991 til 2001. 
Økningen var betydelig for tjønnaks. Med unntak av i tjønnaks i 1991, var konsentra-
sjonen av bly høyere på vegsiden enn på motsatt side. Endringer fra 1991 til 2001 viste 
generelt en redusert konsentrasjon. Dette var imidlertid ikke tilfelle for tjønnaks på 
vegsiden der det ble registrert økt konsentrasjon. Konsentrasjonen av sink var nokså lik 
i de to artene. Forskjellen mellom vegside og motsatt side var liten for tjønnaks, mens 
det var noe lavere konsentrasjon på vegsiden for nøkkerose. Forskjellen fra 1991 til 
2001 viste en reduksjon på vegsiden for begge artene, mens det bare var små endringer 
på motsatt side av Padderudvann. 
 
I forhold til publiserte verdier i utenlandsk litteratur er konsentrasjonene stort sett lave 
og innenfor konsentrasjonsintervaller for antatt uforurensede områder (Bækken og 
Jørgensen 1994, Outridge and Noller 1991). 
 
 
 

3.2.5 Miljøgifter i dammusling 

Det var stort sett små forskjeller mellom metallkonsentrasjoner i dammusling (Anodonta 

piscinalis) på vegsiden og sørsiden (figur 3.11). For enkelte av metallene ble det registrert 
en vesentlig endring fra 1991 til 2001. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av kadmium 
lå i 2001 omkring 1,7 mg / kg våtvekt på begge sidene av innsjøen. Dette er en klar 
økning fra 1991 som hadde et gjennomsnitt på ca. 0,8 mg / kg våtvekt. Konsentrasjonen i 
1991 ble ansett å være høyere enn normalt bakgrunnsnivå, og forklart med lokal 
påvirkning fra vegtrafikken. For kobber var det noe høyere konsentrasjoner på vegsiden 
men liten forskjell mellom 1991 og 2001. Konsentrasjonene var forholdsvis lave. Bly-
konsentrasjonene, som for 1991 ble karakterisert som lave, hadde i 2001 gått ytterligere 
ned, og var nå ca. det halve av konsentrasjonen i 1991. Det viser redusert tilgjengelighet 
av bly for dammusling. Sink ble i 1991 målt til 46 mg / kg våtvekt. Dette ble ansett å 
være høyere enn vanlig bakgrunnsnivå. Konsentrasjonene i 2001 var 2 –3-doblet, og 
viser en klar påvirkning. 
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Figur 3.10:  Konsentrasjoner av utvalgte tungmetaller i vanlig tjønnaks (våtvekt) på nordsiden 
og sørsiden i Padderudvann i 1991 og 2001. 
 
 
Det finnes ikke norske vurderingskriterier for dammusling eller andre bløtdyr i ferskvann. 
Sammenlignet med SFTs kriterier for blåskjell i marine områder tilsvarer konsen-
trasjonene av kadmium, kobber, bly og sink henholdsvis tilstandsklassene «Nokså 
dårlig», «Mindre god», «God» og «Nokså dårlig». Dette samsvarer med vurderingene 
over, men man må være forsiktig med å sammenligne akkumulering av tungmetaller fra 
marine områder med ferskvann. Metallene har andre egenskaper i saltvannsmiljø enn i 
ferskvann, og artene er forskjellige. 
 
Klororganiske forbindelser ble i liten grad påvist. Bare HCB ble funnet over deteksjons-
grensen med ca. 0,1 µg/kg våtvekt (tabell 3.5). Det er ikke funnet andre tilsvarende data 
for dammusling, men konsentrasjonene antas å være lave. Sett i forhold til marine 
kriterier for blåskjell, tilsvarer konsentrasjonen tilstandsklasse «God». For PAH-
forbindelser ble det bare funnet lave verdier, og det ble registrert en betydelig nedgang 
siden 1991 (figur 3.12). Alle KPAH-forbindelsene var under deteksjonsgrensen. 
 
 
Tabell 3.5:  Konsentrasjoner av et utvalg mikroorganiske forurensninger i dammusling i Padderud-
vann fra nordsiden og sørsiden av vannet (figur 3.3). 
 

 PCB7 HCB PAH16 

Nord – L1 0 0,11 6,6 

Sør – L2 0 0,1 2,8 
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Figur 3.11:  Konsentrasjoner av et utvalg tungmetaller i dammusling (våtvekt) i Padderudvann 
fra nordsiden og sørsiden av vannet i 2001 og middelverdi for alle muslinger i 1991. L1 og L2 
betegner stasjonsnummer (figur 3.3). 
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i Padderudvann fra nordsiden og sørsiden av vannet i 2001 og middelverdi for alle muslinger i 
1991. L1 og L2 betegner stasjonsnummer (figur 3.3). KPAH 2001 er lavere enn deteksjons-
grensen (<). 

Konsentrasjoner av PAH og KPAH (potensielt kreftfremkallende PAH) i dammusling Figur 3.12: 
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3.2.6 Miljøgifter i kreps 

Kreps fanget i strandkanten på nordsiden langs motorvegen og kreps tatt på sørsiden av 
innsjøen, hadde omtrent de samme konsentrasjonene av metaller (figur 3.13). I motsetning 
til det man kunne forvente syntes det heller å være litt lavere verdier for noen metaller i 
kreps fra strandkanten langs motorvegen. 
 
Krepsehalene hadde til dels betydelig høyere konsentrasjoner av metaller sammenlignet 
med abborfileten i Padderudvann. Med unntak for kadmium og sink viste krepsehalene 
høyere metallkonsentrasjoner også sammenlignet med abborlever. 
 
Vi har ikke funnet noen andre sammenlignbare, norske analyser av metaller i fersk-
vannskreps. Haler av sjøkreps (Nephrops norvegicus) fra Hvalerområdet (Berge 1991) 
hadde i størrelsesorden de samme konsentrasjonene av kadmium, bly, krom, nikkel, 
sink og kobber som krepsen i Padderudvann. Rekehaler (Pandalus borealis) fra hele 
Norskekysten viste også tilnærmet de samme verdiene for kadmium, bly, krom, nikkel, 
sink og kobber som krepsen i Padderudvann, mens arsenkonsentrasjonen i rekene var 
100 ganger høyere (Knutzen 1999). Man må være forsiktig med å sammenligne akku-
mulering av tungmetaller fra marine områder med ferskvann. Metallene har andre egen-
skaper i saltvannsmiljø enn i ferskvann, og artene er forskjellige. 
 
Ved mangel på norske studier av metaller i ferskvannskreps er det naturlig å sammen-
ligne med svenske undersøkelser. Tilsvarende studier av krepsehaler fra lite påvirkede 
områder ved Stockholm (Jorhem et al. 1994) viste noe forhøyede verdier av bly, kobber, 
nikkel og arsen, og tydelig høyere verdier for kadmium og krom i Padderudvann. Den 
svenske undersøkelsen ble utført i begynnelsen av 1990-årene, og sammenlignet med 
bly i abbor fra Padderudvann i 1991 og antatt tilsvarende høye blyverdier i kreps, er det 
sannsynlig at blyverdiene i Padderudvann var vesentlig høyere den gang enn i den 
nevnte svenske undersøkelsen. 
 
Sammenlignet med marine metallundersøkelsene synes det ikke som krepsen i Padde-
rudvann viser forhøyede verdier av de målte metallene. Sett i forhold til undersøkelsene 
i ferskvann i Sverige synes krepsen å være påvirket av særlig kadmium og krom, 
muligens av sink. Datagrunnlaget for vurderingen er imidlertid lite. 
 
Det ble ikke funnet PAH i krepsehalene hverken i kreps fanget på vegsiden eller fra 
sørsiden av vannet. PAH akkumuleres først og fremst i fettvev. Krepsehalene har meget 
magert kjøtt med fettinnhold på samme nivå som abborfilet (0,4–0,7 %). 
 
Med unntak av HCB ble det ikke funnet klororganiske forbindelser i krepsehalene 
hverken i kreps fanget på vegsiden eller fra sørsiden av vannet (tabell 3.6). Klor-
organiske forbindelser akkumuleres også først og fremst i fettvev. Krepsehalene har 
meget magert kjøtt med fettinnhold på samme nivå som abborfilet (0,4–0,7 %). Det 
kunne derfor forventes konsentrasjoner av samme nivå i krepsehaler som i abborfileten. 

 
Tabell 3.6:  Konsentrasjoner av andre klororganiske stoffer i krepsehaler fra strandsone langs 
motorveg og fra sørsiden av Padderudvann. Verdiene er oppgitt i µg/kg våtvekt. 
 

  HCH HCB 5CB OCS DDE DDD  DDT 

Kreps sørside < 0,15 0,23 < 0,10 < 0,15 < 0,15 < 0,20 < 0,20 

Kreps vegside < 0,15 < 0,10 < 0,10 < 0,15 < 0,15 < 0,20 < 0,20 
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Figur 3.13:  Metaller i krepsehaler (våtvekt) fra strandsone langs nordsiden (vegsiden) og fra 
sørsiden av Padderudvann. 
 
 
 

3.2.7 Miljøgifter i abbor 

Det foreligger ingen miljøklassifisering for ulike metaller i ferskvannsfisk, men en 
tabell av Knutzen (1999) summerer opp et utvalg av målinger i ferskvannsfisk fra hele 
landet. Samme tabell angir også antatte « normalintervaller » for metaller i norsk fersk-
vannsfisk (Grande 1979). Analysene av abbor fra Padderudvann viser verdier som alle 
ligger innenfor antatte «normalintervaller ». Den metallkonsentrasjonen som lå nærmest 
opp til øvre «normalgrense» var kadmium i abborlever (0,3 mg / kg). 
 
Filet og lever i abbor fra Padderudvann har tidligere (1991) vært analysert på metallene 
kadmium, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og sink (Bækken og Jørgensen 1994). Sammen-
lignet med disse verdiene finner vi nå høyere verdier av kobber og kadmium i lever og 
filet, men betydelig lavere verdier av bly spesielt i lever (figur 3.14). De undersøkte 
abborene i 2001 var vesentlig større enn de som ble undersøkt i 1991. Stor fisk har 
imidlertid i liten grad høyere konsentrasjoner av de vanlige tungmetallene i fileten enn 
mindre fisk (unntak er kvikksølv). Ulike organer i fisken kan akkumulere metaller i større 
grad. Opptak og utskillelse i fileten er forholdsvis rask, og konsentrasjonene representerer 
en begrenset periode forut for prøvetakingen. En vesentlig økt konsentrasjon i lever og 
fiskefilet antyder likevel økt tilgjengelighet av metaller i miljøet. Nedgang i blyinnhold 
er en bekreftelse på at den sterke nedgangen i forbruk av blybensin de siste 10 årene 
også har medført redusert biologisk tilgjengelighet av bly. 
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Figur 3.14:  Metallkonsentrasjoner i abborfilet og abborlever (våtvekt) fra Padderudvann. 
 
 
De målte verdiene av PAH er meget lavere enn måleresultatene fra Padderudvann i 
1991. Knutzen (1999) diskuterer PAH-konsentrasjoner i fiskefilet og fiskelever. Opptak 
og utskillelse av PAH forgår ganske raskt i fisk (halveringstid på noen få dager i filet), 
og konsentrasjonene representerer derfor en begrenset periode forut for prøvetakingen. 
Det er likevel tydelig at de siste målingene av PAH i Padderudvann er mye lavere enn 
for 10 år siden. Dette samsvarer med reduserte tilførsler av PAH. 
 
Figur 3.15 viser PAH-konsentrasjoner i abbor fra Padderudvann. Det ble ikke funnet 
PAH i abborfilet. Lever fra abbor hadde en sum av PAH på 2,7 g / kg våtvekt. 
Sammenholdt med torsk er det lave verdier (Knutzen 1999). I de senere årene har PAH-
metabolitter i galle vært brukt som mål for PAH-belastninger i fisk. Analyser av 
abborgalle fra Padderudvann viste 3,6 g / kg av stoffet 1-OH-pyren og ikke målbare 
verdier av 2-OH-naftalen, 1-OH-fenantren og 3-OH-benzo(a)pyren (tabell 3.7). 
Verdiene ansees å være lave, men kunnskapen på fagfeltet er foreløpig liten. 
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Tabell 3.7:  PAH-metabolitter i galle fra abbor. Verdiene er oppgitt i µg/kg våtvekt. 
 

 2-OH-naftalen 1-OH-fenantren 1-OH-pyren 3-OH-BaP 

Galle fra abbor Ikke målbar Ikke målbar 3,6 Ikke målbar 

 
Det foreligger ingen miljøklassifisering for organiske miljøgifter i ferskvannsfisk eller 
andre organismer i ferskvann. Det fins imidlertid en klassifisering av tilstanden ut fra 
organiske miljøgifter i marine organismer som blåskjell, torsk, skrubbe og sild (Molvær 
et al. 1997). 
 
Summen av 7 utvalgte polyklorerte bifenyler (PCB7, «seven dutch») i filet og lever fra 
abbor (tabell 3.8) lå i klasse «tilstandsklasse I – God» sammenholdt med tilsvarende 
organer fra torsk, skrubbe eller sild. Konsentrasjonene lå på samme nivå som observert i 
abbor fra andre antatt lite påvirkede områder i øvre Drammenselva (Bergsjø / Vikersund) 
og Holmetjern i Buskerud (Fjeld et al. 1999, Knutzen 2001). Abbor i Padderudvann 
synes derfor å være vesentlig påvirket av klororganiske forbindelser som HCB og OCS 
men mindre av PCB. 
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Figur 3.15:  Konsentrasjon av PAH16-komponenter i abborfilet og lever fra Padderudvann i 
1991 og 2001. 
 
 
Tabell 3.8:  Konsentrasjoner av PCB7-forbindelser i abborfilet og abborlever fra Padderudvann. 
Konsentrasjonene er oppgitt i µg/kg våtvekt. 
 

 CB 28 CB 52 CB 101 CB 118 CB 153 CB 138 CB 180 PCB7 

Filet < 0,15 < 0,15 0,21 0,23 0,42 0,42 0,24 1,52 

Lever 0,29 0,59 1,5 1,7 3,4 3,3 1,9 12,7 

 
 
Konsentrasjoner av andre klororganiske stoffer i abbor er vist i tabell 3.9. Verdien for 
heksaklorbenzen (HCB) i abborfilet synes å være ganske høy sammenlignet med filet av 
torsk og skrubbeflyndre. Konsentrasjonene av HCB og OCS var lagt høyere i prøvene 
fra Padderudvann enn det som ble observert i abbor fra Drammenselva og Holmetjern 
(se over). Sammenholdt med Molvær et al. (1997) lå HCB i «tilstandsklasse III – Nokså 
dårlig». Summen av DDT-derivater viste også noe forhøyede verdier, og sammenlignet 
med torsk lå verdiene for abborfilet i Padderudvann på grensen mellom «tilstandsklasse 
I – God» og «tilstandsklasse II – Mindre god». 
 
 
Tabell 3.9:  Konsentrasjoner av andre klororganiske stoffer i abborfilet og abborlever fra Padde-
rudvann. Konsentrasjonene er oppgitt i µg/kg våtvekt. 
 

  HCH HCB 5CB OCS DDE DDD  DDT 

Filet < 0,15 0,77 < 0,10 0,84 1,1 < 0,20 1,1 

Lever < 0,20 5,2 < 0,10 7,1 10 0,77 10,77 
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4  Biologiske samfunn 
 
 

 
 

4.1 Metoder 

4.1.1 Prøvetaking 

Planteplankton 

Kvantitative prøver av planteplankton ble tatt med Ruttner vannhenter. Det ble laget 
blandprøver fra prøvene hentet fra hver meter fra 0 og 6 meters dyp. Det ble tatt 5 prøver 
gjennom sesongen. Prøvene ble artsbestemt og talt. Alle prøvene ble hentet opp fra ca. 
midt på innsjøen (figur 4.1). 

 
Dyreplankton 

Kvantitative prøver av dyreplankton ble tatt med Ruttner vannhenter. Det ble laget 
blandprøver fra prøvene hentet fra hver meter mellom 0 og 6 meters dyp – til sammen 
12 liter. Deretter ble prøvene filtrert gjennom 50 µm planktonduk. I tillegg ble det tatt 
vertikale hovtrekk fra 6 til 18 meters dyp med en planktonhov med 50 µm maskevidde. 
Det ble tatt 5 prøver gjennom sesongen (på samme dato som planteplankton). Prøvene 
ble artsbestemt og telt. Alle prøvene ble hentet opp fra ca. midt på innsjøen (figur 4.1). 
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Begroingsalger 

Prøver av begroingssamfunnet i strandsonen ble samlet ved en befaring 22. august 
2002. Prøvene ble dels samlet fra land og dels fra båt. Prøvene ble hentet fra stasjonene 
L1–L4 (figur 4.1). 
 
Makrosamfunn. Forekomst av makroskopisk synlige organismer / begroingselementer 
ble vurdert etter en semikvantitativ skala der 1 = sjelden, 2 = spredt, 3 = dekker deler av 
littoralsonen, 4 = lokalt stor forekomst, 5 = dominerende (meget stor forekomst). De 
ulike begroingselementene ble samlet i separate glass, fiksert i formalin og brakt til 
laboratoriet for analyse i lupe/mikroskop. 
 
Mikrosamfunn. Til en undersøkelse av mikroskopiske alger, i praksis vesentlig kiselalger, 
børstes et areal på 8 x 8 cm av 10 tilfeldig valgte steiner rene for begroing. Steinene 
børstes med børste ned i en plastbakke fylt med ca. 1 liter vann. Materialet blandes 
godt, og en delprøve tas ut. Det innsamlede materialet ble fiksert i formalin og brakt til 
laboratoriet. 
 
Vannvegetasjon 

Undersøkelse av makrovegetasjonen i Padderudvann ble foretatt 29.8. 2001. Feltarbeidet 
ble gjort fra båt ved hjelp av kasterive og vannkikkert. Det ble foretatt artsregistreringer 
og kvantifisering av vegetasjonen ved hjelp av en semi-kvantitativ skala 1–5, hvor 1 = 
sjelden, 2 = spredt, 3 = vanlig, 4 = lokalt dominerende og 5 = dominerende. 
 
Makrovegetasjonen kan deles inn i grupper etter livsform: 

- Helofytter. Semi-akvatiske arter med hoveddelen av fotosyntetiserende organer over 
vannflata det meste av tida og et velutviklet rotsystem 

- Isoetider (kortskuddsplanter) 
- Elodeider (langskuddsplanter) 
- Nymphaeider (flytebladsplanter) 
- Lemnider (flytere). 

 
De siste fire gruppene samt moser og kransalger blir i denne rapporten omtalt som vann-
vegetasjon. 
 
Bunndyr 

Strandsonen 

Bunndyrprøver fra strandsonen ble tatt ved 4 stasjoner, L1– L4 (figur 4.1). Det ble 
anvendt standard bunndyrhåv med maskevidde 250 µm. Prøvene ble tatt ved at det ble 
rotet rundt i vegetasjonen i 3 ganger 1 minutt på hvert sted. Registrering av relative 
tettheter og forekomst av forskjellige bunndyrgrupper (taksa) ble utført ved hjelp av 
binokular lupe i laboratoriet. 
 
Dypområder 

Det ble tatt bunndyrprøver fra 3, 6, 9 og 12 m dyp på vegsiden og fra 3 og 6 m dyp på 
sørsiden av vannet (figur 4.1). I tillegg ble det tatt prøver fra 20 m dyp midt på vannet. 
Prøvene ble tatt med rørhenter av typen Limnos med en diameter på 9 cm, og forekomsten 
av dyr beregnet til tetthet pr. m2. Det ble tatt 5 paralleller på hvert dyp. Bunndyr-
gruppene er telt og bestemt under binokular lupe i laboratoriet. 
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Kreps 

Det ble satt ut 15 krepseteiner 28.–29. august 2001 i strandkanten på nordsiden og på 
sørsiden av innsjøen (figur 4.1). Krepsen ble lengdemålt. 
 
Fisk 

Et prøvefiske ble utført 28.–29. august 2001 med garn i den såkalte «Jensen-serien». 
Det vil si åtte garn med følgende maskevidder: 21, 21, 26, 29, 35, 40, 45 og 52 mm. 
Garnene ble fordelt langs stranden i vannet (figur 4.1). 
 
All fisken ble lengdemålt og veid. For et utvalg av fiskene ble det tatt ut gjellelokk eller 
øresteiner for eventuell senere aldersbestemmelser. 
 
 

Figur 4.1:  Prøvetakingsstasjoner for bunndyr (strand: blå fylte ellipser L1– L 4, dyp: blå fylte 
sirkler 3N – 3S), påvekstalger (L1– L 4), kreps (små åpne sirkler), fisk (streker). Planteplankton 
og dyreplankton er tatt i et område ca. midt på innsjøen (stor åpen sirkel). 
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4.2 Resultater og diskusjon 

 
 
 
 

4.2.1 Planteplankton   

Det ble i 2002 gjennomført en kvalitativ og kvantitativ planteplanktonundersøkelse i 
Padderudvann tilsvarende undersøkelsen i 1992. Hensikten var å påvise om det hadde 
skjedd en utvikling i denne perioden på 10 år. I alt ble det samlet inn og analysert 
prøver seks ganger fordelt i vekstperioden mai til oktober. Analyseresultatene for 1992 
og 2002 er sammenstilt i figur 4.2. 
 
Tabell 4.1:  Registrerte maksimum- og middelverdier for totalvolum planteplankton i 1992 og 
2002, sammen med antall registrerte arter / taksa og antall analyserte prøver pr. år. Verdiene for 
totalvolum planteplankton i mm3/m3 (= mg/m3 våtvekt). 
 

 1992 2002 

Registrert maks. totalvolum 1135 6319 

Beregnet middeltotalvolum 798 3366 

Antall registrerte arter/ taksa 63 73 

Antall analyserte prøver 4 6 

 
 
Det har skjedd en kraftig endring i planteplanktons biomasse i Padderudvann fra 1992 
til 2002 (tabell 4.1). I 1992 ble den maksimale biomassen registrert i midten av august 
med 1135 mm3/m3 (= mg /m3 våtvekt) og det aritmetriske middel av de fire analyserte 
prøvene beregnet til 798 mm3/m3. 63 arter/taksa ble den gang registrert i prøvene. I 
2002 ble maksimum biomasse registrert i midten av september med hele 6319 mm3/m3. 
Det aritmetriske middel av de seks analyserte prøvene ble beregnet til 3366 mm3/m3. 
Av figur 4.2 fremgår det at det stort sett var en jevn økning i totalvolum planteplankton 
gjennom vekstsesongen, mot maksimum i slutten av sesongen. I 2002 ble det registrert 
73 arter / taksa i de analyserte prøvene. 
 
Med den relativt spredte prøvetakingsfrekvensen en har av kvantitative planteplankton-
prøver fra Padderudvann er det sannsynlig at det absolutte maksimum planteplankton-
biomasse kan ha forekommet på andre tidspunkter enn prøvetakingstidspunktene både i 
1992 og 2002. Middelverdiene er derfor bedre sammenligningsgrunnlag enn maksimum-
verdiene. 
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Både i 1992 og 2002 var planteplanktonsamfunnet ganske sammensatt, vekstsesongen 
sett under ett. I 1992 var gruppen gullalger (Chrysophyceae) mest fremtredende tidlig i 
sesongen med ulike chrysomonader og Chrysochromulina parva (nå systematisk 
overført til gruppen Haptophyceae) som de viktigste elementene. Denne gruppen var 
også den mest dominerende i første halvdel av sesongen 2002, med de samme arter/ 
taksa som de viktigste, sammen med Uroglena americana. 
 
I 1992 var gruppen grønnalger viktig gjennom hele sesongen, først og fremst ved en art 
innen slekten Scenedesmus. Denne gruppen var praktisk talt fraværende i plante-
planktonet frem til midten av sommeren 2002. Resten av sesongen økte den imidlertid 
kraftig. Mot slutten av sesongen ved maksimum algebiomasse var gruppen den domine-
rende, også da med arter innen slekten Scenedesmus som Scenedesmus sp. og Sc. ecornis. 
 
Gruppen kiselalger (Bacillariophyceae) utgjorde en viktig prosentvis andel av det samlete 
planteplanktonsamfunn begge årene. I 1992 var to arter av slekten Cyclotella, C. glome-

rata og C. comta v. oligactis de viktigste. Cyclotella comta v. oligactis var blant de viktigste 
artene innen gruppen også i 2002, sammen med Fragilaria sp. og Fragilaria ulna 
(morfotyp acus). 
 
Gruppen fureflagellater (Dinophyceae) utgjorde en prosentvis vesentlig del av plante-
plankton gjennom hele sesongen i 1992, med arter som Peridinium goslaviense og 
Ceratium hirundinella. I 2002 var gruppen av helt underordnet betydning. 
 
Cynobakterier eller blågrønnalger (cyanophyceae) ble kun registrert helt marginalt i 
planteplanktonet begge årene. 
 
Basert på Brettum (1989) viste analyseresultatene for 1992 oligomesotrofe til meso-
trofe, det vil si middels næringsrike vannmasser, mens resultatene for 2002 viser 
polyeutrofe, det vil si svært næringsrike vannmasser. Analyseresultatene for de to årene 
viser at det har skjedd en kraftig eutrofiering av vannmassene fra 1992 til 2002. 
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Figur 4.2:  Arts- /gruppesammensetning og biomasse av planktonalger i Padderudvann i 1992 
og 2002. 
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4.2.2 Begroingsalger 

 

 
Stasjonsplasseringen for innsamling av begroing (påvekstalger) er vist i figur 4.1. 
 
Artsantall 
Artsantallet var gjennomgående høyt på alle lokaliteter. Se figur 4.3 som viser antall 
taksa (arter og grupper av arter) av cyanobakterier og grønnalger. Da bare deler av kisel-
algesamfunnet ble identifisert er dette ikke tatt med. En videre bearbeiding av kiselalge-
samfunnet ville økt antall taksa av kiselager. Det så ikke ut til at artsmangfoldet var 
vesentlig forskjellig på de ulike lokalitetene. Det var imidlertid en viss forskjell i 
mengdefordeling mellom algene, se mengdemessig forekomst nedenfor. 
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Figur 4.3:  Artsmangfold av grønnalger og cyanobakterier i littoralsonen i Padderudvann 22. 
august 2002 angitt som antall arter/taksa. 
 
Artsammensetningen 
Ved befaringen i august 2002 var algesamfunnet i littoralsonen preget av organismer 
som trives i godt bufret og næringsrikt vann. Alle hovedgrupper var representert ved 
denne type alger. Blant cyanobakteriene nevnes Calothrix parietina, Oscillatoria limosa 
og O. irrigua som representanter for noe kalkrikt vann med høyt næringssaltinnhold. 
Blant grønnalgene nevnes flere arter innen slektene Closterium og Scenedesmus, og 
variert forekomst av filamentøse arter da særlig innen slektene Oedognium og 
Spirogyra. Kiselalgesamfunnet var særdeles velutviklet og artsrikt. Bare vanlig fore-
kommende og lettkjennelige arter ble identifisert. Blant disse var det klar dominans av 
arter som trives i næringsrikt vann med god bufferkapasitet. Nevnes i den forbindelse 
kan Cymbella minuta, C. prostata og C. silesiaca, Fragilaria vaucheria, Navicula ryncho-

cephala og N. cryptocephala var. veneta, samt flere arter innen slektene Nitzschia og 
Surirella. 
 
På stasjon L1 (vender mot E18) ble det gjort et interessant funn av rødalgen 
Chroodactylon ornatum (figur 4.4). Den ble også observert i Padderudvann på omtrent 
samme sted for noen år siden (Langangen 1993). C. ornatum (syn: Asterocystis ramosum), 
er ikke særlig vanlig og trives i kalk-/elektrolyttrikt vann. Den kan dessuten se ut til å ha 
preferanse for lokaliteter med høyt saltinnhold (Vis og Sheeth 1993). 
 
På motsatt side av innsjøen (stasjon L2) vokste grønnalgen Chaetophora incrasata som 
skarpt grønne, noe flikete/buklete 1–3 cm høye «blad». C. incrasata er såvidt vites ikke 
registrert i Norge tidligere. Den betegnes i likhet med store deler av det øvrige alge-
samfunnet som tolerant for ulike typer påvirkning og med preferanse for kalk-/elektro-
lyttrikt vann (John et al. 2002). Bortsett fra enkelte forskjeller, bl.a. som nevnt ovenfor, 
var artsinnholdet ikke vesentlig forskjellig på de ulike lokalitetene. 
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Figur 4.4:  Rødalgen Chroodactylon ornatum (foto: Jan Rueness). 
 
 
Mengdemessig forekomst 
Stasjon L1 i innsjøens nordside var dominert av trådformede grønnalger innen slektene 
Oedogonium og Spirogyra og Ulothrix. De dannet et mer eller mindre sammenhengende 
belte i littoralsonen i steinsatte, godt belyste og noe vindpåvirkede områder. Grønnalge-
veksten avtok på ca. 70 cm dyp og ble erstattet av et sammenhengende gråbrunt belegg 
på stein og annet substrat. Det bestod vesentlig av trådformede cyanobakterier. Smale 
former av Leptolyngbya dominerte, men også andre former som Schizothriz og 
Calothrix hadde stor forekomst. Blant dem vokste et stort antall ulike kiselalger. Ned-
brytere hadde også stor forekomst i belegget. Ciliater, fargeløse flagellater og aggregater 
av bakterier utgjorde hovedkomponenten. 
 
I nordøst-enden av innsjøen kom det inn en bekk som drenerte et nyetablert /nygravet 
område, stasjon L1A. I området der bekken kom inn var det filamentøse grønnalger fritt 
flytende i vannet. Artssammensetningen var ikke vesentlig forskjellig fra den øvrige 
grønnalgeveksten. Prøver tatt i dette området viste stor forekomst av trådformede 
bakterier. Det viser markert tilgang på løst lett nedbrytbart organisk materiale. Høyt 
innhold i prøvene av jernbakterier tilsier dessuten god tilgang på jernholdig organisk 
materiale. 
 
I sørenden, stasjon L4, var grønnalgeveksten klart mindre. Det grålige belegget av cyano-
bakterier, kiselalger og nedbrytere var derfor mer framtredende her. Det så ut til at 
belegget økte noe i tykkelse fra ca. 40 –50 cm og dypere. 
 
På sørsiden av motorvegen, stasjon L2, var littoral og innsjøbunnen dekket av finparti-
kulært materiale. Her dekket karplanter og kransalgen Charex det meste av området. 
Bortsett fra et tynt grålig cyanobakterie/kiselage/nedbryterbelegg og spredte forekomster 
av Chaetophora incrasata var det lite algebegroing her. Det samme gjaldt stasjon L3. 
Her var det nesten utelukkende finpartikulært bunn med karplanter og kransalger. Derfor 
ble det ikke tatt begroingsprøver på denne lokaliteten. 
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4.2.3 Vannvegetasjon 

 
 
 
Helofyttvegetasjonen var dominert av flaskestarr (Carex rostrata), som dannet et for-
holdsvis smalt belte langs store deler sørsida ut til ca. 0,5 meters dyp. Rene bestander av 
elvesnelle (Equisetum fluviatile) fantes flere steder utenfor flaskestarr-beltene, samt ved 
innløpet i øst. Takrør (Phragmites australis) dannet en stor bestand i nordøst, samt en 
spredt, liten bestand i nord. I vest dannet sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris) bestander 
rundt utløpet, som ved registreringstidspunktet var helt stengt av høyere vegetasjon. Helo-
fyttvegetasjonen hadde omtrent samme utbredelse og fordeling som i 1992 (figur 4.5). 
 
I vannvegetasjonen ble det registrert 7 arter (tabell 4.2). Flytebladsvegetasjonen var domi-
nert av gul nøkkerose (Nuphar lutea), som dannet bestander ut til ca. 2 m dyp rundt det 
meste av innsjøen. Spredte forekomster av vanlig tjønnaks (Potamogeton natans) fantes 
omtrent midt på sørsida. 
 
I åpninger og utenfor flytebladsvegetasjonen, ut til ca. 2.5 m dyp, dannet blanktjønnaks 
(Potamogeton lucens) bestander rundt det meste av innsjøen, unntatt ved vegfyllingene 
på nordsida. Mellom innløpet i vest og utløpet fantes en stor bestand med nøkke-
tjønnaks (Potamogeton praelongus). Her hadde blanktjønnaks liten forekomst. Ellers 
fantes spredte forekomster av nøkketjønnaks i ytterkant av blanktjønnaks-bestandene flere 
steder, særlig på sørsida. Det ble funnet forholdsvis store mengder med buttjønnaks 
(Potamogeton obtusifolius) i drivet, og det ser ut til at plantene står i ytterkant av 
blanktjønnaksbestandene. I det langgrunne området midt på sørsida var forholdsvis 
kortvokste planter av hjertetjønnaks (Potamogeton perfoliatus) vanlige. Langs sør- og 
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østsida fantes dessuten en stedvis massiv matte av kransalgen Chara globularis fra 
ytterkant av helofyttbeltet og ut til ca. 1–1,5 m dyp. 

Figur 4.5:  Hovedutbredelsen av høyere vegetasjon i Padderudvann høsten 2001. 
 
 

Tabell 4.2:  Høyere vegetasjon i Padderudvann 2001.  
Mengdeforhold: 1 = sjelden, 2 = spredt, 3 = vanlig, 4 = lokalt dominerende, 5 = dominerende. 
 

Livsformgrupper/arter  Forekomst 

HELOFYTTER – sivvegetasjon *   

Carex acuta  kvasstarr 4 

Equisetum fluviatile  elvesnelle 3 

Phragmites australis  takrør 3 

Schoenoplectus lacustris  sjøsivaks 2 

Typha latifolia   bred dunkjevle 1-2 

ELODEIDER – langskuddsplanter  

Potamogeton lucens   blanktjønnaks 5 

Potamogeton obtusifolius   buttjønnaks 2–3 

Potamogeton perfoliatus   hjertetjønnaks 2 

Potamogeton praelongus   nøkketjønnaks 3 

NYMPHAEIDER – flytebladsplanter   

Nuphar lutea   gul nøkkerose 4 

Potamogeton natans   vanlig tjønnaks 2 

KRANSALGER   

Chara globularis  4 

Antall arter (vannvegetasjon)  7 

*  bare de viktigste helofyttene er registrert. 
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Tidsendringer 
Følgende endringer er registrert i vannvegetasjonen i forhold til tidligere undersøkelser: 

kraftig økning av kransalgeforekomsten i sør 

økt utbredelse av nøkketjønnaks i vest 

endringer i vegetasjonssammensetningen: buttjønnaks (P. obtusifolius) og hjertetjønnaks 
(P. perfoliatus) ble bare registrert i 2001, mens hvit nøkkerose (Nymphaea alba), 
flotgras (Sparganium angustifolium) og rusttjønnaks (Potamogeton alpinus) ikke ble 
gjenfunnet i 2001. 

 
Både flotgras og rusttjønnaks er vanlige arter i kalkfattige og næringsfattige lokaliteter, 
og ser ut til å ha mindre utbredelse i de mer kalkrike områdene. 
 
Kransalgene innenfor slekta Chara har klare krav til kalsiuminnhold. Selv om Chara 
globularis er en av de artene som stiller lavest krav til kalsiuminnhold, tyder de massive 
mattene på et høyt kalkinnhold i vannet. 
 
Blanktjønnaks er en sjelden art i Norge (betegnet som DC i den norske rødlista, 
Størkersen 1999) og er bare registrert i innsjøer med kalsium på mer enn 20 mg Ca / l. 
Nøkketjønnaks ser også ut til å trives best i mer kalkrikt vann (10–40), men er ikke 
uvanlig i kalkfattige innsjøer. 
 
Overgang fra dominans av nøkketjønnaks i 1966 til blanktjønnaks i 1992 og 2001 kan 
ha sammenheng med endret ledningsevne og endringene i kalsiuminnholdet. 

 

 

4.2.4 Dyreplankton 

Padderudvann har et varierende dyreplanktonsamfunn med en typisk sammensetning for 
kalkrike innsjøer på østlandet (figur 4.3). Daphnia longispina ble ikke påvist i 
undersøkelsen i 1992 men ble påvist i 1979. Ellers er artsammensetningen i stor grad 
den samme som ble funnet i 1992-undersøkelsen. Tilsvarende som i 1992-undersøkelsen 
ble det ikke registrert indikasjoner på skadeeffekter av forurensninger i dyreplankton-
samfunnet. 
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Tabell 4.3:  Padderudvann 2001– 03. Sammensetningen av dyreplankton (0 – 6 meter) i Padde-
rudvann i 2002, antall individer pr. liter samt totale dyreplanktonbiomassen. 

 Teknologiavdelingen 

Taxa 15.05.02 10.06.02 14.07.02 10.08.02 19.09.02

Copepoda 

Cyclops scutifer 1,4 0,2 0,7 0,3 -

Thermocyclops oithonoides 5,0 2,0 7,9 6,6 -

Eudiaptomus gracilis 0,4 0,2 x -

Cyclopoide nauplier 35,7 17,9 142,9 114,3 48,4

Cyclopoide copepoditer 40,4 11,8 9,3 58,9 30,9

Calanoide nauplier 3,6

Calalanoide copepoditer 2,1 0,2 0,2 - -

Mesocyclops leukarti 0,6

Cladocera 

Daphnia longispina 1,8 0,4 0,5 0,6 0,3

Bosmina longispina 1,8 12,3 0,9 1,3

Diaphanosoma brachvurum 2,7 17,4 0,9

Daphnia cristata x 1,9

Ceriodaphnia sp. x

Leptodora kindti 0,3

Rotifera

Asplanchna priodonta 3,6 0,7

Keratella cochlearis 153,6 42,9 857,1 85,7 23,4

Conochilus  unicornis x

Keratella Hiemalis 21,4 x x x x

Kellicottia longispina 171,4 32,1 21,4 5,7 21,9

Polyarthra sp. 67,9 7,1 28,6 42,9 21,9

Synchaeta sp. 14,3 x 421,4 8,6 -

Filinia longiseta x

Total biomasse, µg tørrvekt per liter 147 59 205 169 61

x = registrert i plankton hovtrekk 
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4.2.5 Bunndyr 

 

 
 
Strandfauna 
Bunnfaunaen i standsonen var i store trekk tilsvarende den som ble observert i 1991–
1992 med stor forekomst av fjærmygglarver, øyenstikkerlarver, småmuslinger (sphaeridae), 
små strandkreps (chydoridae), døgnfluer og snegl. Stasjon L1, på vegsiden, hadde som 
tidligere lavere diversitet enn de andre stasjonene. Blant annet hadde den få sneglearter, 
og marflo (Gammarus lacustris) ble ikke funnet her. 
 
Samlet var antall registrerte sneglearter noe lavere i 2002 enn tidligere (figur 4.6). Verken 
Bathyomphalus contortus eller Viviparus viviparus ble registrert. Viviparus viviparus 
ble imidlertid registrert ved ett eksemplar ved L2 under en ekstra befaring høsten 2003. 
 
I 2002 ble det foretatt art /gruppebestemmelse av døgnfluene og vårfluene (figur 4.7). For 
begge gruppene var antall arter klart størst ved stasjon L2 (sørsiden). Mellom de andre 
stasjonene var det mindre forskjeller. Mens vårfluene hadde 8 arter/grupper på L2 var det 
mellom 1 og 3 arter på de andre. For døgnfluene var ikke forskjellen mellom stasjonene 
så stor. L2 hadde 4 arter, mens L1, L3 og L4 hadde henholdsvis 3, 3 og 2 arter. 
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Figur 4.6:  Relativ forekomst (1– 4) av sneglearter på ulike stasjoner i Padderudvann i 1991–
1992 og 2002. Viviparus viviparus ble registrert ved en befaring høsten 2003. 
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Figur 4.7:  Relativ forekomst (1– 4) av arter /grupper av døgnfluer og vårfluer på ulike stasjoner 
i Padderudvann august 2002. 
 
 
Dypvannsfauna 

Høsten 2001 ble fjærmygglarver registrert med høye tettheter på 3 m og 6 m dyp på sør-
siden av Padderudvann samt på 6 m dyp på vegsiden. Tettheten var henholdsvis 23000 
ind /m2, 45000 ind /m2 og 33000 ind /m2 (figur 4.8). På 3 m dyp på vegsiden og særlig 
på 9 m dyp var tettheten langt lavere med henholdsvis ca. 2500 ind /m2 og 280 ind /m2. 
Det ble ikke funnet fjærmygglarver på 12 m og 20 m dyp. 
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Fåbørstemark ble funnet i høye tettheter på 3 m og 6 m dyp på vegsiden av vannet med 
henholdsvis 1840 ind /m2 og 3750 ind /m2 (figur 4.9). Ellers ble fåbørstemark funnet i 
moderate tettheter på sørsiden og 9 m dyp på vegsiden. Det ble ikke funnet fåbørste-
mark på 12 m og 20 m dyp. 
 
Høsten 2001 ble det bare funnet døgnfluelarver på 3 m dyp på sørsiden (figur 4.10). 
Tettheten var moderat høy. Det ble til dels registrert store endringer i faunaen fra 1991. 
Særlig var det stor endringer i tettheten av fjærmygglarver og fåbørstemark. 
 
Under høsten 2001 lå den nedre grensen for utbredelse for de artene med størst tole-
ranse for lave oksygenkonsentrasjoner mellom 9 og 12 m dyp. Samlet viser dypfaunaen 
at Padderudvann har blitt mer eutroft enn tidligere. 
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Figur 4.8:  Tettheten av fjærmygglarver (chironomidae) (gjennomsnitt  standardavvik) på ulike 
dyp langs et transekt over Padderudvann. Prøvene er fra 20.08. 1991 (N = 7) og 21.08. 2001 
(N = 5) . Det ble ikke tatt prøver fra 9 m og 12 m dyp i 1991. 
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Figur 4.9:  Tettheten av fåbørstemark (oligochaeta) (gjennomsnitt  standardavvik) på ulike dyp 
langs et transekt over Padderudvann. Prøvene er fra 20.08. 1991 (N = 7) og 21.08. 2001 
(N = 5). Det ble ikke tatt prøver fra 9 m og 12 m dyp i 1991. 
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Figur 4.10:  Tettheten av døgnfluelarver (ephemeroptera) (gjennomsnitt  standardavvik) på 
ulike dyp langs et transekt over Padderudvann. Prøvene er fra 20.08.1991 (N = 7) og 
21.08. 2001 (N = 7). Det ble ikke tatt prøver fra 9 m og 12 m dyp i 1991. 
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4.2.7 Kreps 

 

 
 
Det ble satt ut til sammen 15 krepseteiner fra 28. til 29. august 2001 i strandkanten på 
nordsiden (langs motorvegen) og på sørsiden av innsjøen. På nordsiden av vannet 
varierte lengdene fra 7 cm til 12,5 cm med en gjennomsnittslengde i blandprøven på 9,7 
cm. På sørsiden varierte lengdene fra 7 cm til 10,5 cm med en gjennomsnittslengde på 
9,2 cm. Totalt ble det fanget 58 kreps i disse teinene. Dette gir et snitt på 3,9 kreps per 
teine, og indikerer en god bestand av kreps. 
 
 
4.2.8 Fisk 
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I følge Jensen (1968) fins det følgende fiskearter i Padderudvann: Ørret (Salmo trutta), 
abbor (Perca fluviatilis), gjedde (Esox lucius) og mort (Rutilus rutilus). Videre sier han 
om ørreten at «både bestanden og kvaliteten har tidligere vært god». 
 
Prøvefisket viste en meget god bestand av abbor med til dels storvokst fisk med vekter 
på opp til 1,2 kg. I alt ble det tatt 148 abbor. Gjeddebestanden syntes å være liten til 
middels stor med mye smågjedde. Det ble ikke tatt store gjedder i fangsten som var på 
12 fisk. Det ble tatt 42 mort av varierende størrelser, og bestanden synes god. Det ble 
også tatt 5 store suter i prøveserien med vekter mellom 1,4 og 2 kg. 
 
Det fins trolig også en bestand av sørv (Scardinius erythrophtalamus) i Padderudvann. 
Sannsynlig er det ikke ørret igjen i vannet. Abborbestanden var stor, og det var mye 
storvokst fisk. Lokalkjente mener det er en del gjedde i vannet, det er vanlig å få fisk på 
rundt 3 kg. Av suter var det en liten / middels bestand av stor fisk. 
 
Det er lite sannsynlig at dagens fiskesamfunn er vesentlig påvirket av vegforurensninger. 
En kan likevel ikke se bort fra at de relativt høye konsentrasjonene av klororganiske 
forbindelser (HCB, OCS) påvist i abbor kan ha virkninger også på populasjonsnivå. 
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5   Generell diskusjon og konklusjon 
 

5.1 Generell diskusjon 

Padderudvann får tilført store mengder salt i vegavrenning fra E18. Tilførselen har 
resultert i et høyt saltinnhold både i de øvre vannmassene og i dypvannet. Har så denne 
konsentrasjonsøkningen betydning for de biologiske samfunnene i innsjøen? Sammen-
lignet med tidligere undersøkelser har det biologiske mangfoldet ikke endret seg vesentlig 
i noen av de samfunnene som er undersøkt. Det er riktignok påvist en rødalge som 
trives i lokaliteter med høyt saltinnhold. Det generelle inntrykket er imidlertid at arts-
sammensetningen i de biologiske samfunnene er lite eller ikke påvirket. 
 
Når det gjelder produksjonsforholdene, fremstår Padderudvann mer produktivt i dag enn 
i tidligere undersøkelser. Blant annet har planteplanktonets biomasse økt kraftig. Siden 
fosfor er et viktig vekst- og biomassebegrensende næringsstoff i innsjøen, må tilgangen 
av det også ha økt. Vegslitasje, landbruk og kloakk fra privatboliger er alle fosforkilder 
som kan ha betydning for økning i fosfortilførselen til Padderudvann. 
 
Analyse av vegsaltet som ble benyttet på E18 i 2002, viste et innhold på 270 µg fosfor 
pr. kilo tørt salt. Omgjort til årsforbruk for hele vegstrekningen forbi innsjøen utgjør det 
bare 5–10 g fosfor pr. år og kan derfor regnes som en svært liten fosforkilde. Imidlertid 
kan analyser av smeltet vegsnø vise til meget høye fosforkonsentrasjoner (Bækken 
1994, Bækken og Tjomsland 2001). Vegavrenningen kan derfor bidra til eutrofiering. 
Det er uklart hvor stor andel av dette fosforet som er biotilgjengelig, det vil si som kan 
inngå i planteplanktonproduksjonen i innsjøen. Målinger av fosforinnhold i enkelte av 
tilførselsbekkene til innsjøen tyder på at Padderudvann også får tilført fosfor fra privat-
boliger og fra landbruk. Det bør nevnes at alle fosforkildene sammen bidrar til økt eutro-
fiering av innsjøen. 
 
Likevel er fosforkonsentrasjonen i Padderudvann lavere i dag enn den ellers ville ha 
vært dersom innsjøen fullsirkulerte. Dette fordi fosforholdig organisk materiale som 
sedimenterer og nedbrytes i dypvannet, ikke lenger er tilgjengelig for algeproduksjon. 
Målinger av fosforkonsentrasjoner i dypvannet viser en kraftig økning fra 15 m og ned 
til bunnen. 
 
Økningen i stabilitet har påvirket de fysiske, kjemiske og biologiske prosessene i 
Padderudvann. Dersom vegsaltingen fortsetter som i dag, vil saltkonsentrasjonen øke i 
hele vannmassen. Akkumulering av stoffer i dypvannet bidrar til økt forskjell i salt-
innhold mellom de øvre vannmasser og dypvannet. En slik utvikling gir økt stabilitet 
når sirkulasjonsdypet forblir uendret. Hvis sirkulasjonsdypet derimot avtar, kan innsjøens 
sirkulasjonsforhold endres dramatisk. En slik situasjon oppsto i Svinesjøen i perioden 
1995 – 2000 (Færøvig et al. 2001, 2003). 
 
Selv om det årlig renner mye salt til innsjøen, ligger det trolig store mengder deponert i 
nedslagsfeltet. Innsjøen vil derfor få tilført saltavrenning i lang tid selv om saltingen 
opphører. 
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Akkumulering av stoffer i dypvannet forventes å gi høyere konsentrasjoner av tung-
metaller og enkelte organiske miljøgifter. Fordi Padderudvann i dag fremstår som en 
meromiktisk innsjø, vil tungmetallene og tungt nedbrytbare organiske miljøgifter 
(delvis PAH, PCB, HCB, OCS) som blir tilført dypvannet, holdes i dette sjiktet eller 
tilføres sedimentet. De hindres derved å komme i de sirkulerende vannmassene og bli 
tilgjengelige for planter og dyr. Målinger fra våren 2003 viste imidlertid lave til moderate 
konsentrasjoner (klasse I og II, SFT 1997) i dypvannet. Sedimentet har de siste 10–15 
årene blitt tilført en økt mengde tungmetaller. Det kan forklare de lave konsentrasjonene 
i dypvannet. 
 
Enkelte metaller som kobber og nikkel hadde høyere konsentrasjoner i de øvre vann-
massene enn i dypvannet. Metallene ble også funnet med forhøyede konsentrasjoner i 
vannplantene tjønnaks og nøkkerose. Både dammuslinger og kreps hadde forhøyede 
verdier av kadmium, krom og sink. Målinger i fisk viser en sannsynlig økning av kobber i 
lever. De ulike tungmetallene fra vegavrenning akkumuleres forskjellig i innsjøens 
arter. Det er en økende akkumulering av kadmium i alle organismer. 
 
HCB er tidligere ikke målt i Padderudvann, men fremstår som den mest alvorlige 
organiske miljøgiften i organismer i denne undersøkelsen. Den hadde sammen med 
OCS betenkelig høye konsentrasjoner i abborfilet. HCB har i andre norske undersøkelser 
vist seg å være blant de mest vanlige klororganiske forbindelsene i trafikkforurenset snø 
(Bækken 1994, Bækken og Tjomsland 2001). 
 
Redusert bruk av blybensin og bruk av katalysator for å rense bileksosen har medført 
redusert tilførsel og konsentrasjon av bly og PAH i Padderudvann. Det er imidlertid 
fremdeles bly- og PAH-kilder. Blyinnholdet i vegsaltet tilvarer en ubetydelig årlig 
tilførsel på ca. 3 g bly fra den saltede vegstrekningen ved innsjøen. Andre kilder kan 
være dekk og bremser. Katalysatoren synes først og fremst å ha redusert tilførselen av 
de lavmolekylære PAH-forbindelsene. De tunge PAH-forbindelsene i sedimentet finnes 
i like stor grad som før, og andelen av potensielt kreftfremkallende PAH av total PAH 
har økt betydelig. 
 
Hvordan vil utviklingen i Padderudvann bli i tiden framover? Fortsatt tilførsel av 
vegsalt og miljøgifter til innsjøen vil gi videre økning i saltinnholdet i innsjøen og økt 
akkumuleringseffekt i dypvannet. Resultatet vil være økte konsentrasjoner av nærings-
stoffer som fosfor i dypvannet, økt akkumulering av tungmetaller og tungt nedbrytbare 
organiske miljøgifter i sediment samt en betydelig økning i innhold av reduserte gasser 
som hydrogensulfid i dypvannet. 
 
Et resultat av videre akkumulering i dypvannet er økt innsjøstabilitet. Når utviklingen i 
økt stabilitet når et visst nivå, vil sirkulasjonsdypet i innsjøen avta. Det vil medføre at 
innsjøen blir mer utsatt for erosjon i dypvannet i sirkulasjonsperiodene om våren og 
spesielt om høsten. Her vil de meteorologiske forholdene være avgjørende for hvor dypt 
innsjøens vannmasser sirkulerer. Hvis Padderudvann igjen skulle fullsirkulere, vil de 
ulike stoffene fra vegavrenningen, som har blitt akkumulert i dypvannet gjennom mange 
år, sirkulere inn i de øvre vannmassene. En slik situasjon vil være svært alvorlig, ikke 
bare for Padderudvann men også for de andre innsjøene i innsjøsystemet som 
Padderudvann er en del av. Utviklingen av et ustabilt sirkulasjonsdyp i innsjøen vil også 
medføre store variasjoner i tilførsel fra dypvannet til de øvre vannmassene fra et år til et 
annet. 
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En stadig økende trafikk vil uten tiltak på forurensningssiden gi økt avrenning av 
trafikkproduserte miljøgifter. Det forventes derved økende akkumulering i vann, sediment 
og organismer. Særlig er det en foruroligende dersom konsentrasjonene av de klor-
organiske forbindelsene HCB og OCS fortsetter å øke. Det er også foruroligende dersom 
eutrofieringen fortsetter. Det er i seg selv en uønsket situasjon, men det vil også 
forsterke virkningen av tilført vegsalt. Sedimentasjonen av ikke forurenset materiale har 
de siste årene tynnet ut forurensningstilførselen. I fremtiden kan denne sedimentasjonen 
bli redusert. Det kan delvis være en følge av tiltak for å snu den uønskede utviklingen til 
en mer næringsrik innsjø (eutrofiutviklingen). Samme eller økt tilførsel i avrenningen vil 
derimot bidra til økte konsentrasjoner i sedimentet. 
 
 

5.2 Konklusjon 

Padderudvann får tilført store mengder salter som har sin opprinnelse fra vegsalting av 
E18. Det har medført at saltkonsentrasjonen i innsjøen har økt. Økningen har vært størst 
i dypvannet og henger sammen med at salter og gasser akkumuleres i det anoksiske 
miljøet i de dypere vannlagene. 
 
Den økte saltkonsentrasjon i Padderudvann påvirker også de andre innsjøene i innsjø-
systemet som Padderudvann er en del av. 
 
Variasjonen i sirkulasjonsdypet i innsjøen har blitt mindre siden 1960-tallet fordi det er 
større forskjell i saltkonsentrasjon vertikalt i vannmassene, og resultatet er økt innsjø-
stabilitet. Den kjemisk betingede stabiliteten er i dag stor nok til at innsjøen ikke lenger 
fullsirkulerer. Utviklingen fra en holomiktisk til meromiktisk innsjøen skyldes primært 
tilførsel av vegsalt. 
 
Store variasjoner i fosforkonsentrasjoner i de sirkulerende vannmassene gjennom året 
henger sammen med økt akkumulering av fosfor til dypvannet. Siden Padderudvann ikke 
lenger fullsirkulerer, er fosfor i dypvannet ikke tilgjengelig for algenes primærproduksjon. 
 
Økt eutrofiering i de sirkulerende vannmassene gir relativ høyere fosforkonsentrasjon i 
dypvannet på grunn av akkumuleringseffekten. 
 
Padderudvann får tilført fosfor fra vegavrenning, kloakk og jordbruk. Fosfor fra vegsalt 
anses som en mindre betydelig kilde. 
 
Miljøgifter fra vegavrenning gjenfinnes i liten grad i innsjøens vannmasser, men er akku-
mulert i sedimentet. Konsentrasjonene betegnes som lite til sterkt forurenset sediment 
avhengig av miljøgift. De fleste tungmetallene finnes i moderate konsentrasjoner, mens 
den potensielt kreftfremkallende PAH-forbindelsen B(a)P og de klororganiske for-
bindelsene HCB og OCS ble funnet i relativt høye konsentrasjoner. 
 
Med unntak av bly har det vært en økt tilførsel av tungmetaller til sedimentet de siste 10 
årene. Konsentrasjonene har imidlertid avtatt på grunn av økt sedimentasjon av ikke 
metallforurenset materiale. 
 
Konsentrasjonen av kadmium har økt, mens konsentrasjonen av bly og PAH er redusert 
i alle organismer siden 1991–1992-undersøkelsen. 
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Som eneste klororganiske forbindelse gjenfinnes HCB i alle organismetypene. I abbor-
filet ble HCB (og OCS) funnet i forholdsvis høye konsentrasjoner. 
 
Hvis innsjøen i tiden fremover tilføres store mengder vegsalt, vil Padderudvann sirkulere 
ned i dypvannet. Avhengig av hvor dypt innsjøen sirkulerer, vil det med stor sann-
synlighet føre til en alvorlig forurensningssituasjon i Padderudvann og i de andre inn-
sjøene i innsjøsystemet som Padderudvann er en del av. 
 
 

5.3 Videreføring 

Padderudvann bør etter vår mening følges opp med undersøkelser i framtiden. Både når 
det gjelder utviklingen i sirkulasjonsforholdene, eutrofieringsutviklingen og akkumulerings-
effekter i innsjøen. 
 
Vi mener også at det bør gjøres videre undersøkelser av innsjøsystemet som Padderud-
vann er en del av. Det vil kunne gi større innsikt i hvilken effekt vegsalt og annen 
vegavrenning har på innsjøsystemet. Som det fremgår i denne rapporten, eksisterer det 
tidligere undersøkelser i de fleste av innsjølokalitetene. I tillegg har det vært noe 
prøvetaking i 5 av innsjøene de siste årene. 
 
Videre undersøkelser vil være viktige rent konkret for kunnskapen om virkninger i de 
innsjøene det er snakk om. Men det vil ikke minst være viktig for vegvesenets behov for 
kunnskap om virkninger av vegforurensninger på ferskvannssystemer sett i lys av 
innføringen av «Vannrammedirektivet». 
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VEDLEGG  –  Stabilitetsberegninger 
 
 

Termisk stabilitet 

Den termiske stabiliteten (S) er gitt ved følgende ligning (Hutchinson 1957): 

S
g

A0

(z zg)Az

0

Zm

(1 z )dz  

 

der zg er dypet til tyngdepunktet ved isotermi av hele vannvolumet: 

zg

1

V
z Az 

0

Zm

dz  

 

V er volumet av innsjøen, A0 er overflatearealet, Az er arealet i dypet z, z  er den 
termiske tetthet i dypet z. Temperaturen i monimolimnion var alltid nær 4 oC. På grunn 
av de små termiske betingede tetthetsforskjellene i dette temperaturområdet, ble 
tettheten her satt lik 1 g cm-3. 
 

Kjemisk stabilitet 

Den kjemiske stabiliteten (S´ ) er gitt ved følgende ligning: 

dzAzz
A

S

Zm

zzzg  
1

0

0,

0

  

der zg , z er volumetriske tyngdepunktet ved isotermi for vannvolumet over dypet z: 

zg , z

1

Vz

z Az 
0

Z

dz  

 

Ligningen er hentet fra Walker (1974) og gjelder for et åpent innsjøsystem. I stedet for å 
beregne et moment for hele innsjøen, beregnes tyngdepunktet for hvert dyp z, slik at zg , z 
er summen av alle tyngdepunktene over dypet z. z  er den kjemiske betingede tettheten 
i dypet z. 
 
Den totale stabiliteten er lik summen av termisk stabilitet (S) og kjemisk stabilitet (S´ ). 
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