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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for 
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges 
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune. 

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som 
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med 
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for 
konsulentgruppen. 

Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike 
fagtema. 

Vannmiljø er en del av tema Naturmangfold i Statens Vegvesen Håndbok V712, 2014: 
Konsekvensanalyser, der vannmiljø er knyttes opp mot livsbetingelsene for naturmangfold i 
både jord og vann. Vannmiljø tar utgangspunkt i status mht økologisk og kjemisk 
tilstandsklasse for vurdering av verdi og konsekvens.

Planlagte renseløsninger er beskrevet og ligger til grunn for konsekvensvurderingene i denne 
rapporten. Registrerte brønner og gårdsdammer er beskrevet i rapport 263 Registrerte 
brønner.

Ås, 01.02.2016

Eivind Aase
Oppdragsleder

Petter Snilsberg
Temaansvarlig
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0 SAMMENDRAG
Vannmiljø er en del av tema Naturmangfold i Statens Vegvesen Håndbok V712, 2014: 
Konsekvensanalyser, og knyttes opp mot livsbetingelsene for naturmangfold i både jord og 
vann: «Miljøtilstand i vannforekomsten; omfatter både økologisk og kjemisk tilstand. God 
økologisk tilstand er definert som akseptable avvik fra naturtilstanden for de biologiske 
elementene, samt for de fysisk-kjemiske og hydromorfologiske støtteparameterne».

Kriterier for vurdering av verdi er basert på tilstandsklassene til vannforekomstene ihht
Klassifiseringsveilederen (Miljødirektoratet, 2013), samt vurderinger av pågående 
tiltaksplaner for bedring av vannkvalitet og lokale brukerverdier.

0.1 Ås kommune

0.1.1 Verdivurdering
For Ås kommuner ligger planområdet i sin helhet innenfor PURA, Vannområde Bunnefjorden 
med Årungen og Gjersjøvassdraget. Planområdet vil påvirke vannforekomstene
(tiltaksområdene) Gjersjøen, Årungen, og Østensjøvann.

Nr Navn Delområde Beskrivelse Økologisk 
tilstand 

Verdi 

1 
Gjersjøen 

Viktig drikkevannskilde, rekreasjon, det er en 
del fisk. Eutrofiering er hovedutfordring, samt 
veitrafikk 

God Stor 

2 Fåleslora Lokalt bekkedrag, avrenning til drikkevann. 
Ikke fisk 

Svært dårlg Middels/ 
stor 

3 Vassflobekken Lokalt bekkedrag, avrenning til drikkevann Svært dårlg Middels/ 
stor 

4 
Årungen 

Rostadion, jordbruksvanning,Det er noe fisk. 
Eutrofiering er hovedutfordring, samt 
veitrafikk 

Dårlig 
Middels 

5 Bølstadbekken Jordbruksvanning, gytebekk Moderat Middels 

6 

Østensjøvann  

Naturreservat med fuglelokalitet, 
jordbruksvanning, friluftsliv- og fiske. 
Eutrofiering er hovedutfordring. 
 

Dårlig 

Stor 

7 Grytelandsbekken JOVA-overvåking – avrenning fra lanbruksareal Dårlig Middels 

0.1.2 Konsekvenser
Nr Navn delområde Omfang og konsekvens i driftsfasen

1
2
3

Gjersjøen,
Fåleslora, 
Vassflobekken, 

Ny E18 vil gå i tilnærmet samme trase som eksisterende veg. Økt 
trafikk og større vegareal vil bidra til noe økt 
forurensningsbelastning, men nedbørfeltet er så stort at beregnede 
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Nr Navn delområde Omfang og konsekvens i driftsfasen

forurensningsutslipp gir ubetydelig forurensningskonsentrasjon til 
Gjersjøen. Store kryss både ved Vinterbro og Nygård, gir økt fare 
for uhell med mulig forurensning. Det er planlagt tre rensedammer 
på strekningen. 
Tiltaket er vurdert til å ha lite til intet omfang. Delområdet har stor
verdi sammenholdt med lite til intet omfang gir middels negativ 
konsekvens (--).

4 Årungen

Avrenning til Årungen via Bølstadbekken (3 km elvestrekning) med 
flere fossefall for lufting og rolige partier for sedimentering. 
Beregnet lav forurensningskonsentrasjon i Bølstadbekken gir liten 
påvirkning på Årungen
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels verdi sammenholdt 
med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

5 Bølstadbekken

Det vil bli rundt 3 km ny vei som vil ha avrenning til Bølstadbekken, 
i tillegg til ca 2 km vei via Østensjøvann, se neste punkt. 
Holstadtunnelen vil ha avrenning via rensebasseng før kontrollert 
utslipp til Bølstadbekken. Nedbørfeltet er så stort at beregnede 
forurensningsutslipp gir ubetydelig forurensningsbelastning på 
Bølstadbekken. Avrenningen fra vegstrekning (3 km) er planlagt 
via tilstrekkelig stort rensebasseng før utslipp til resipient. Dykket 
innløp og utløp vil sikre mulighet for oppsamling av eventuelle 
uhellsutslipp.
Tiltaket er vurdert til å ha middels omfang. Middels verdi 
sammenholdt med middels omfang gir middels negativ
konsekvens (- -).

For konsekvenser av massedeponi 4a og 4b henvises til omtale i 
temarapport «Deponier». Områdene har over 1 km åpent bekkeløp 
til Bølstadbekken.

6
7

Østensjøvann / 
Grytelandsbekken

Det vil bli inntil 2 km meter ny vei som vil ha avrenning til 
Grytelandsbekken og videre til Østensjøvann. Det etableres 
rensebasseng før utslipp til Grytelandsbekken.
Eksisterende fangdam for oppsamling og rensing av 
landbruksavrenning ved innløpet til Østensjøvann bidrar til bedret 
vannkvalitet (opp mot 50 % reduksjon av suspendert stoff, 
Bioforsk). Fangdammen vil berøres av utbyggingen og tiltak for å 
opprettholde fangdammen vurderes.
Salt vil passere fangdammen. 2 km ny veg vil gi en marginal 
økning i total saltmengde til Østesjøvann. Det er ikke målt 
saltindusert sjikting (Bækken & Haugen, 2012).
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Stor verdi sammenholdt 
med intet omfang gir liten til ubetydelig konsekvens (0-).

Massedeponi 8 ligger nær vannskille, men har avrenning mot 
Grytelandsbekken. Det henvises til temarapport «Deponier» for 
konsekvensvurderinger av massedeponi 8.
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0.2 Ski kommune

0.2.1 Verdivurdering
For Ski kommune ligger planområdet delvis innenfor vannområdet PURA, i vannforekomst 
Østensjøvann. Lenger øst og sør ligger planområdet i vannområde Morsa med 
vannforekomstene Hølenelva, Kråkstadelva og Bergerbekken som del av Vansjø-Hobølelva.

Nr Navn Delområde Beskrivelse Økologisk 
tilstand 

Verdi 

8 Glennetjern Lokalt viktig kulturlanskapssjø og 
fuglelokalitet. Avrenning fra landbruk. 

Moderat Middels 

9 Hølenvassdraget  
Nedre del av elva er fiskeførende 

Moderat Middels 

10 Kråkstadelva Jordbruksvanning. Nedre del av elva er 
fiskeførende. Drikkevannskilde i nedstrøms 
Vansjø, 30 km 

Svært 
dårlig 

Middels/stor 

11 Bergerbekken Jordbruksvanning. Nedre del av elva er 
fiskeførende. Drikkevannskilde i nedstrøms 
Vansjø, 30 km 

Moderat Middels/stor 

0.2.2 Konsekvenser
Nr Navn delområde Omfang og konsekvens i driftsfasen

8 Glennetjern

1700 meter ny vei vil ha avrenning til Glennetjern og Kroerelva.
Beregnede forurensningsutslipp til Glennetjern gir moderat 
forurensningsbelastning for enkelte tungmetaller (kobber).
Dimensjoneringen av renseløsningen vil redusere 
partikkelavrenningen og forurensningsbelastningen til ubetydelig.
Glennetjern kan være sårbart for saltpåvirkning, der beregnet 
saltkonsentrasjon fra vegen er ca. 12 mg Cl/l. Dersom saltet ikke 
transporteres ut av tjernet, vil bunnvannet på sikt ble påvirket 
negativt.
Supplerende renseløsning er planlagt langs vegen i form av ekstra 
grøfter med sandfang for hver 50 meter, og sandfilter for infiltrasjon 
før oppsamling til rensedam. Alternativt, eller i tillegg, kan en 
etablere ekstra buffersoner før utløp til tjernet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels omfang. Middels verdi 
sammenholdt med middels omfang gir middels negativ
konsekvens (--).

9 Hølenvassdraget

Avrenning til Hølenvassdraget via Glennetjern vil være ubetydelig 
basert på kort vegstrekning fordelt på hele vassdraget. 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels verdi sammenholdt 
med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

10 Kråkstadelva Det vil bli inntil 3 km ny vei som vil ha avrenning til Kråkstadelva. 
Frestadtunnelen vil ha avrenning via rensebasseng før kontrollert 
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Nr Navn delområde Omfang og konsekvens i driftsfasen

utslipp til Kråkstadelva. Nedbørfeltet er så stort at beregnede 
forurensningsutslipp gir ubetydelig forurensningsbelastning på 
Kråkstadelva. Særlig viktig å hindre avrenning fra eventuelle 
uhellsutslipp, da vassdraget har avrenning til Vansjø, som er 
drikkevannskilde
Tiltaket er vurdert til å ha lite eller intet omfang. Middels verdi 
sammenholdt med lite til intet omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

Hoveddelen av massedeponi 2.2 har avrenning mot Kråkstadelva. 
Massedeponi 19 ligger delvis i en forsenkning med avrenning mot 
Kråkstadelva.  Det er ingen åpne bekkeløp i nærmområdet, men et 
lite bekkesig som brukes som vannforsyning i dalbunnen. 
Det henvises til temarapport «Deponier» for omtale av 
konsekvenser for vannmiljø for deponi 2.2 og 19. 

11 Bergerbekken

Det vil bli inntil 1,5 km ny vei som vil ha avrenning til Bergerbekken. 
Frestadtunnelen vil ha avrenning via rensebasseng før kontrollert 
utslipp til Bergerbekken. Nedbørfeltet er så stort at beregnede 
forurensningsutslipp gir ubetydelig forurensningsbelastning. Særlig 
viktig å hindre avrenning fra eventuelle uhellsutslipp, da vassdraget 
har avrenning til Vansjø, som er drikkevannskilde
Tiltaket er vurdert til å ha lite eller intet omfang. Middels verdi 
sammenholdt med lite til intet omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

Deponiområde 24 ligger på en ravine med avrenning mot 
Bergerbekken.  Det er åpent bekkeløp i bunn av ravinene som går 
inn i lukket bekkeføring før åpen bekk med utløp til Bergerbekken. 
Det henvises til temarapport «Deponier» for omtale av 
konsekvenser for vannmiljø for deponi 24. 

0.3 Konsekvenser i anleggsfase (gjelder begge kommuner)
Det er ulike typer påvirkning / forurensning som kan oppstå i anleggsfasen som kan ha 
negativ innvirkning på vannkvaliteten og brukerinteressene i vassdragene:

Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og 
deponi av masser
Surt vann fra graving i myrområder
Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner
Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved sprengningsarbeid
Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid

Vannmengden fra oppstrøms område (fremmedvann) til anleggsområde bør reduseres til et 
minimum, eller ledes til egnede punkt for kontrollert påslipp. Tiltakene i anleggsområdet bør 
legges så nær kilden til påvirkningene som mulig. 

Etablering av rensedammer for driftsfasen er lagt inn som en forutsetning ved kryssing av 
alle vassdrag. Der det er egnet kan rensedammene etableres så tidlig som mulig i 
anleggsperioden slik at de i størst mulig grad også kan fungere som sedimentasjonsfeller for 
avrenning fra anleggsområdene.
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Midlertidige renseløsninger bør også etableres i anleggsfasen der avrenningen ikke fanges 
opp av planlagte permanente renseløsninger. Midlertidige fangdammer for oppsamling av 
jordpartikler bør ha et minimum areal på 0,5% av anleggsarealet

Som tiltak mot olje- og drivstoff-søl må det lagres absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene 
samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved riggene. Gode varslingsrutiner er viktig.

Forslag til utslippskrav utarbeides som del av YM-plan for de enkelte entreprisene

Nedenfor gis en oppsummering av anleggstiltak for å minimere avrenning av partikler og 
hindre oljesøl fra anleggsområdet til resipient.

Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet planlegges og etableres 
tidlig for å redusere at overflatevann fra oppstrøms arealer renner inn i anleggsområdet
Prioritere masseforflytninger i perioder med lite nedbør.
Rask tilsåing etter hvert som nye områder ferdig etableres.
Etablering av midlertidige rensedammer; sedimentasjonsdammer /fangdammer 
nedstrøms vannveger og i lavpunkter i terrenget.
Tiltak mot oljesøl: Muligheter for stenging av basseng for lensing av olje. Lagre 
absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved 
riggene. Gode varslingsrutiner er viktig.
Kombinasjon av sedimentasjonsbasseng og sandfilter hvis det er store mengder partikler 
i avrenningsvannet.
Sedimentasjonskontainere brukes der det ikke er mulig å anlegge noen midlertidig 
rensedam.
Tilstrebe å beholde graskledte buffersoner i flomveger, langs elv og vassdrag og i 
lavpunkt i terrenget
Mellomlagring av masser legges på høytliggende områder, eller med god drenering av 
overflatevann utenom jordlagre, slik at vannpåvirkningen reduseres til nedbør på 
jordhaugene.
Tildekking av masser med tett duk
Masser legges i god avstand til vannresipient 
Krav til prøvetaking oppstrøms og nedstrøms anleggsområde

Drivevann fra tunnel

Boring og sprengning gir skarpkantede steinpartikler, som sammen med sementbasert 
injeksjonsmasse, sprengstoffrester og hydraulikkolje fra boreriggene medfører forurensning 
av vann fra tunneldriving. 

Noen bergarter kan i tillegg være av en slik art at de påvirker lekkasjevannets kjemi (eks høyt 
svovelinnhold, lav pH-verdier). Det er ikke kartlagt slike bergarter i planområdet.

Vann fra tunneldriving skal renses og utslippspunkt og mengder tilpasses lokale forhold 
basert på utslippskravene som stilles til de ulike resipientene. Tunnelvannet kan renses og 
gjenbrukes i tunneldriften.

Forslag til utslippskrav utarbeides som del av YM-plan for de enkelte entreprisene.
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1 TILTAKSBESKRIVELSE

1.1 Tekniske forutsetninger

1.1.1 Normalprofil
Ny E18 utformes som firefelts motorveg med kjørefeltbredde 3,5 m, 3 m bred ytre skulder og 
4,5 m bred midtdeler (vegklasse H9). 

På en kortere strekning ved Nygård benyttes et smalere profil med 1,5 m bred skulder for å 
passere Leonardo da Vinci-bru.

Det er godkjent fravik fra vegnormalen om økt bredde på midtdeler fra 2,0 m til 4,5 m, noe 
som innebærer at avstanden mellom motgående kjørefelt blir 5,5 m. 

Økt bredde på midtdeler medfører økt trafikksikkerhet ved at man kan håndtere 
overflatevann/smeltevann i lukket system og at man unngår sprut av vann/slaps over i 
motsatt kjørebane. I tillegg reduserer man fare for blending fra motgående trafikk. Økt bredde 
på midtdeler gir også enklere og bedre mulighet for vegetasjonsetablering og 
enklere/tryggere skjøtsel av denne. 

For strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelens vestre portal er belysningen midtstilt. 
Fra Frestadtunnelens østre portal og østover mot Retvet er belysningen sidestilt for å 
tilpasse seg belysningen av E18 videre østover gjennom Østfold.
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Figur 1: Normalprofil for ny E18. Øverst: strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelen har midtstilt 
belysningen. Nederst: Fra Frestadtunnelen og østover mot Retvet er belysningen sidestilt for å tilpasse seg 
tilstøtende streknings plassering av belysningen. Kilde: Asplan Viak AS.

1.1.2 Fartsgrenser
Det er planlagt 110 km/t som skiltet hastighet for ny E18, men med unntak i og rundt 
Vinterbrokrysset. 

Ved Vinterbrokrysset er det i nordgående retning nødvendig å senke hastigheten til 90 km/t 
fra Nygård mot Vinterbro og 80 km/t før påkjøringsrampen til E6. Avstanden mellom 
Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen, samt av- og påkjøringsramper kombinert med krav til 
trafikksikkerhet, gjør det umulig med 110 km/t på denne strekningen.

1.1 Vinterbro – Nygård
På strekningen mellom Vinterbro og Nygård skal E18 utvides fra to til fire felt, i tillegg må
koblingen mellom E18 og E6 (Vinterbrokrysset) løses på en måte som gir tilfredsstillende 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Den nordre delen av kryssområdet på Vinterbrosletta ved 
Nøstvettunnelen, beholdes som i dag.

Figuren nedenfor gir en oversikt over løsningen på strekningen mellom Vinterbro og Nygård. 
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Figur 2: Oversiktstegning for strekningen mellom Vinterbro og Nygård. Kilde: B-tegning.

De viktigste svingebevegelser og trafikkstrømmer i Vinterbrokrysset:

E18 fra sør mot E6/E18 mot nord i to felt.
E18 fra nord mot E18 mot sør i bru over E6.
E18 fra sør mot E6 mot sør gjennom to rundkjøringer over E6.
E6 fra sør mot E18 mot sør, gjennom østre rundkjøring
Fv. 156 gjennom vestre rundkjøring kobles mot E6 sør i denne rundkjøringen og mot 
E6/E18 nord og E18 sør i østre rundkjøring.
Atkomst til Franzefoss Pukk AS blir via en femte arm i østre rundkjøring.

Franzefoss

Vinterbro

Nygård

Franzefoss Pukk

Myråsdalen

TusenFryd

Vinterbro senter

Figur 3 Vinterbrokrysset sett fra øst mot vest med to rundkjøringer og tilhørende rampesystem. Franzefoss i 
forgrunnen i bildet. Vinterbro senter og TusenFryd til høyre. Kilde: VR-modell
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Det etableres et separat tilbud for gående og syklende med fortau fysisk skilt fra kjørebanen 
gjennom kryssområdet over E6. Det nye systemet kobles både mot dagens gang- og 
sykkelveg langs fv. 156 mellom Tusenfryd og Vinterbrosenteret og mot den planlagte 
driftsvegen langs E18 mellom Vinterbrokrysset og Nygård (se mer om driftsvegen i eget 
avsnitt under). 

Figur 4 Kartet viser tilbudet til gående og syklende gjennom kryssområdet på Vinterbro. Rød linje viser gang- og
sykkelveg, gul linje viser fortau og blå linje viser driftsveg/turveg. 

Mellom Vinterbrosletta og Nygård beholdes eksisterende E18 som nordgående felt, mens 
det bygges to nye felt for sørgående trafikk på vestsiden av eksisterende E18 inn mot 
Myråsdalen. 

Det etableres ingen ny gang- og sykkelveg langs E18 mellom Vinterbrokrysset og 
Nygårdskrysset. Gående og syklende ledes inn på det eksisterende gang- og 
sykkelvegsystemet langs Myråsdalen/Kveldroveien. Dette er fordi dagens 
hovedsykkelvegrute går via Myråsdalen, og at det eksisterende tilbudet vurderes som godt 
nok.

På grunn av behovet for vedlikehold av bl.a. rensedam ved Franzefoss etableres en driftsveg 
langs vegfyllingen mot Vassflobekken. Driftsvegen gis atkomst fra lokalvegen Gamle 
Kongevei ved Nygårdskrysset. Driftsvegen kan brukes som turveg, men den utformes ikke 
med standard som gang- og sykkelveg, dvs. at den ikke blir asfaltert og belyst.

Nygårdskrysset beholdes i prinsippet som i dag, med mindre justeringer av rampene og den 
østre rundkjøringen. Figuren under viser også en aktuell plassering av hhv døgnhvileplass 
for tungtransport og innfartsparkering, samt holdeplass for buss på rampene. 
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Figur 5: Nygårdskrysset sett fra nord mot sør med plassering av døgnhvileplass, innfartsparkering og 
bussholdeplasser på rampene ned mot E18. Kilde: VR-modell

1.2 Nygård – kommunegrensa 
I første del sørover fra Nygårdskrysset vil dagens E18 utvides sentrisk, dvs. at det bygges ett 
nytt kjørefelt på hver side av dagens E18. Leonardo Da Vinci bru beholdes. 

Etter boligbebyggelsen ved Nygård svinger ny E18 østover i ny trase over dyrka mark og 
deretter langs skogkanten av Sørliåsen. Ved Ris blir det en viltkryssing i kombinasjon med 
driftsveg og turveg.

Mot Ski

Innfarts-
parkering

Sørliåsen
Sneissletta

Nygård

Døgnhvileplass
Buss-
holdeplass

Buss-
holdeplass

Gang- og
sykkelveg

Leonardo da 
Vinci bru

Figur 6: Ny E18 i ny trase over dyrka mark og deretter langs skogkanten av Sørliåsen. Langs ny trase for E18 er 
det planlagt separat gang- og sykkelveg mellom Kongeveien og Sneissletta. Kilde: VR-modell.

Sørliåsen

Bensinstasjon / 
Mc Donald
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Figur 7: Dagens E18 stenges for gjennomgangstrafikk og brukes som lokalveg. Tilkobling mot Nygård for gående 
og syklende og viltovergang ved Ris vises i bildet. Kilde: VR- modell

Nytt Holstadkryss er planlagt nord for jernbanelinja. Krysset betjener tilkobling mellom E18 
og lokalvegen over Sneissletta/fv. 152 mellom Ås og Ski. I tilknytning til krysset planlegges 
det også en kontrollstasjon som bl.a. skal inneholde vekt for tunge kjøretøy.

Det planlegges to massedeponier ved Holstadkrysset, kalt 4a og 4b. Det etterfølgende 
illustrasjoner viser plassering og utforming av massedeponiene. Deponiområde 4a 
planlegges dyrket opp som «Ny jord»-område, mens deponiområde 4b skal tilbakeføres med 
naturlig revegetering. Det henvises til rapporten Massedeponier for nærmere beskrivelse av 
deponiene og konsekvensvurderinger.

Etterfølgende figur viser også planlagt snødeponi i området mellom kontrollplassen på 
Holstad og deponi 4a. For nærmere beskrivelse av snødeponiet henvises til eget notat 
«Snødeponi».

Ris viltovergang i
kombinasjon med 
driftsveg

Gang og 
sykkelveg

Sneissletta

Holstad
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Figur 8 Oversiktsillustrasjon deponi 4a og 4b.

Figur 9 Oversiktsillustrasjon deponi 4a og 4b 

Dagens E18 over Sneissletta beholdes som lokalveg for beboerne med tilbud for gående og 
syklende, men stenges for gjennomgangstrafikk. All trafikk kobles mot nytt Holstadkryss. 
Gang- og sykkelveg kobles mot dagens system langs Kongeveien (Nygård) med ny trase 
langs vestsiden av ny E18. Gang- og sykkelvegen vil være dimensjonert slik at det er mulig å 
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Figur 10 Nytt Holstadkryss med ramper og 2 rundkjøringer. Figuren viser også tilknytning til eksisterende E18 som 
blir nedklassifisert til fylkesveg / lokalveg med tilkobling til dagens rv. 152 mot Ski/Ås og kontrollplass for tungtrafikk. 
Ny E18 ligger lavere i terrenget enn både Østfoldbanen og dagens E18. Kilde: VR-modell.

kjøre på den med landbruksmaskiner og lokalbuss i spesielle tilfeller. Endelig asfaltert 
bredde og utforming vil bli bestemt i samråd med kollektivselskapet Ruter i byggeplanfasen.

Etter Holstadkrysset fortsetter E18 som dagstrekning og skjærer ned i terrenget for å komme 
under Østfoldbanen. Østfoldbanen krysses i en kort tunnel (betongkulvert). Deretter går E18 
over Bølstadbekken i en lav bru. Ny E18 blir altså liggende lavere i terrenget enn både 
Østfoldbanen og dagens E18 i dette området. 

Østfoldbanen

Felleskjøpet

Øvre Holstad 
gård

Østfoldbanen

Nytt 
Holstadkryss

Kontrollplass



Vannmiljø - renseløsninger og konsekvensutredning 18

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS

Figur 11 Ny E18 krysser under jernbanen i en kort tunnel og deretter over Bølstadbekken i en lav bru, sett fra 
Haugerud mot Øvre Holstad gård. Kilde VR-modell.

Det er sett overordnet på en løsning for ny fv. 152 mellom Ås og Holstad for å følge opp 
intensjonen om dette fra gjeldende kommuneplan for Ås. Løsningen går ut på å legge ny fv. 
152 langs vestsiden av jernbanen fram til Østfoldbanen krysser Bølstadbekken og deretter 
føre den inn mot det nye Holstadkrysset. Løsningen skal erstatte traseen som er vist i 
kommunedelplanen, og er ikke prosjektert i detalj.

Videre er det regulert inn en mulighet for gang- og sykkelveg langs jernbanen mellom Ås og 
Ski sentrum. 

For nærmere beskrivelser av overordnet løsning for fv. 152 og løsninger for gang- og 
sykkelveg i Holstadområdet, vises det til Planbeskrivelsen for Ås kommune.

Etter kryssing av Bølstadbekken går E18 inn i en lang tunnel under Holstad-området. 
Tunnelen kommer ut ved Nordre Skuterud gård. Deretter fortsetter E18 i lang bru over 
Grytelandsbekken som er kommunegrense mellom Ås og Ski kommune. 
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Figur 12 Østligste del av E18 i Ås kommune, sett mot Skuterud gård fra st. Helt til høyre øverst i bildet er 
Felleskjøpet, dagens E18 og Østensjøvannet. I forgrunnen synes ny bru over E18 ved Grytelandskogen som er 
kombinert viltkryssing og lokalveg. Bakerst i bildet går E18 inn i tunnel under Holstad fra Skuterud til Haugerud. 
Mellom brua i forgrunnen og tunnelportalen i bakgrunnen krysser også atkomstvei til Store Gryteland over E18 i 
bru. Kilde: VR-modell

1.3 Kommunegrensa – Retvet
Øst for Grytelandsbekken følger E18 terrenget i området og fortsetter først i stigning opp mot 
Grytelandskogen hvor vegen flater ut, og deretter i slak helning forbi Glenneområdet. 
Eksisterende gårdsveger (Askimveien/Gryteland lokalveg, Askimveien/Grytelandskogen og 
Glenneveien) vil krysse ny E18 på tre bruer. Gårdsveien mellom Lille og Store Gryteland 
krysser på Gryteland bru. Gårdsvegen gjennom Grytelandskogen krysser E18 på en bred 
bru (Gryteland viltovergang) som også fungerer som viltovergang, skogsbilveg og turveg. 
Glenneveien krysser E18 på Glenne bru.

Figur 13: Oversiktstegning ny E18 ved Grytelandsskogen og Glenne. Tunnelportal ved Nordre Skuterud til venstre 
og Glennetjern nederst til høyre. Midt i figuren vises planlagt vilt- og friluftskryssing ved Grytelandskogen. Kilde: 
VR-modell 

Ski

Grytelandskogen

Nordre Skuterud

Nordre 
Skuterud

Nordre Gryteland gård

Store Gryteland gård

Prestegårdskogen

Mot 
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Figur 14: Detalj som viser vilt- og friluftskryssing ved Grytelandsskogen. Sett fra vest mot øst. Kilde: VR-modell

Det planlegges fire massedeponier i Ski kommune ved Auerud, Gryteland, 
Frestadstunnelens vestre påhugg og ved Retvet.

Deponiområde 2.2. Auerud ligger på grensen mellom Ås og Ski kommuner, langs dagens 
E18. Arealet består av dyrkamark og skogsområde. Deponiområde 8 Gryteland ligger i 
skogsområdet øst for Gryteland gård, i kanten av et stort åpent kulturlandskap. Begge 
deponier kan dyrkes opp som «Ny jord»-område. For nærmere omtale av hvert enkelt 
massedeponi, samt konsekvenser av massedeponiene vises det til eget temarapport for 
massedeponi, «Rapport – Deponier». 

Figur 15: Plassering av massedeponi 2.2 og 8. 

Prestegårdskogen

Gryteland viltovergang
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På strekningen forbi Glennetjern har E18 et lavpunkt, men vegen ligger på en fylling litt 
høyere enn det naturlige terrenget. Videre østover følger E18 eksisterende terreng og går i 
stigning opp mot Bjastadveien som vil krysse over E18 på Bjastad bru. Etter Bjastadveien 
faller terrenget ned mot Kråkstaddalen/Kråkstadelva, og E18 følger terrenget. 
Kråkstaddalen/Kråkstadelva krysses i en lang bru. Nesveien ligger i dagens trasé, under 
brua.

Figur 16 Oversiktsbilde over Glenneområdet, sett fra sør. Glennetjern til høyre i bildet. E18 ligger på en fylling litt 
høyere enn det naturlige terrenget. Kilde: VR-modell

Deponiområde 19 Frestad nord ligger i en forsenkning i terrenget øst for Frestad gård. 
Området er i dag hovedsakelig dyrkamark. Dette deponiet kan også dyrkes opp som «Ny 
jord»-område. For nærmere omtale av deponi 19, samt konsekvenser vises det til eget 
temarapport for massedeponi, «Rapport – Deponier». 

Glennetjern

Glenne nordre

Glenne østre
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Figur 17: Plassering av massedeponi 19. 

Øst for brua over Kråkstaddalen/Kråkstadelva går E18 inn i en tunnel under Frestadmarka 
som kommer ut igjen ved Audenbøl gård.
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Figur 18 Bildet viser hvordan Bjastadveien vil krysse ny E18 i bru, sett fra nord mot sør. Kråkstadelva ligger til 
venstre i bildet.

Figur 19 Oversiktsbilde, ny E18 på strekningen over Kråkstadelva og Nesveien, før vegen går inn i tunnel ved 
Frestad. Kilde: VR-modell.

Når E18 kommer ut av tunnelen under Frestadmarka krysses dyrka mark øst for Audenbøl 
gård før ny E18 går parallelt med Bergerbekken et kort stykke. Audenbølveien krysser under 
E18. 

Videre østover følger ny E18 kanten av «Kvilesjøluggen» før den går over i lang bru over 
Bergerbekken, dyrkamark og ny fv. 128 (dagens E18) ved Retvet og svinger opp i kanten av 
Brekkaåsen før den kobles sammen med ny E18 i Hobøl kommune, Østfold fylke.  
Bergerveien kobles til ny fv. 128.
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Figur 20 Oversiktsbilde, østre del av E18 Vinterbro – Retvet sett fra øst mot vest. Tunnelportalene fra de østre 
tunnelene vises i bakre del av bildet. Kryssing av framtidig fv. 128 (omlagt dagens E18) og bru over dyrka mark 
vises midt i bildet. Kilde: VR-modell

Deponiområde 24 ligger i et daldrag nord for Retvet gård. Området er delvis skogvokst og 
delvis flatehugd/åpent. Etterfølgende figur viser plassering og utforming av massedeponi 24, 
som kan dyrkes opp som «Ny jord»-område. For nærmere omtale av deponi 24, samt 
konsekvenser av massedeponiene vises det til eget temarapport for massedeponi, «Rapport 
– Deponier». 

Brekkaåsen
Kvilesjøluggen

Tunnelportal Frestad
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Figur 21: Plassering av massedeponi 24.

1.4 Tema som er felles for de tre delstrekningene

1.4.1 Bruer og viltkulverter og tunnelportaler
Vinterbrokrysset

Figuren på neste side viser det nye Vinterbrokrysset etter ombyggingen, og konstruksjoner 
og bruer er vist med rødt.  
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Figur 22 Oversikt bruer og kulverter ved nytt Vinterbrokryss

Nye Vinterbro bru er 85 m lang og fører sørgående trafikk på E18 over E6 i Vinterbrokrysset. 

Nye Myrås bru bygges parallelt med eksisterende Myrås bru og er en 140 m lang 
overgangsbru til E6. Nye Myrås bru vil så langt som mulig være en kopi av eksisterende bru.

Nye Vassflo bru er en bru mellom for avkjøringsrampe fra E18 nordgående mot østre 
rundkjøring ved Vinterbro. Den er ca. 55 meter lang.

Froskehoppet bru og Tømmerrenna bru fører Nessetveien over av- og påkjøringsrampe for 
E6/E18. Bruene er henholdsvis ca. 60 meter og ca. 25 meter lange.

Nye Vinterdalen bru er 54 meter lang og forbinder Franzefoss pukkverk til rundkjøringen på 
østsiden av E18 ved Vinterbro. 

Ris viltkryssing

Viltkryssingen er plassert ved Sørli. Lengden på selve brukonstruksjonen over E18 er ca. 60 
meter, mens bredden er ca. 27 meter. Overgangen skal beplantes med trær langs 
viltgjerdene for å skjerme viltet fra menneskelig aktivitet. 
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Figur 23 Fugleperspektiv fra nordsiden Figur 24 Viltkryssingen sett fra E18 i sørgående 
retning

Øvre Holstad bru

Øvre Holstad bru er en jernbanebru for Østfoldbanen som krysser over E18.  Brua er 12,5 m 
bred og frihøyde over E18 er 5 m. 

Figur 25 Ved Øvre Holstad krysser jernbanen ny E18 på Øvre Holstad bru. På figuren vises jernbanekryssing i 
fugleperspektiv. Tunnelportaler til Holstadtunnelen ses øst for brua.

Bølstadbekken bru

Brua fører trafikken på E18 over Bølstadbekken og gir mulighet for kryssing av småvilt under 
E18 langs bekken. Brua er ca. 45 meter lang og ligger lavt over terrenget med frihøyde 
omtrent 3,8 meter over terreng.
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Figur 26 Brua over Bølstadbekken Figur 27 Katastrofekryssingen for tunnel er plassert 
på brua.

Grytelandsbekken bru

Grytelandsbekken bru er egentlig to parallelle bruer som fører ny E18 over 
Grytelandsbekken. Den er 275 meter lang. 

Figur 28 Grytelandsbekken bru i fugleperspektiv, sett mot øst.

Gryteland viltkulvert

Viltkryssingen er en kombinert vilt-, drift- og turveiforbindelse over E18. Gryteland skogsbilvei 
vil også bli ført over kulverten. Lengen av kulverten langs E18 er ca. 90 meter. Overgangen 
skal beplantes med trær langs viltgjerdene og langs skogsbilveien for å skjerme viltet fra 
menneskelig aktivitet. 
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Figur 29 Viltkryssingen i fugleperspektiv Figur 30 Viltkryssingen sett fra E18 i østgående 
retning

Kråkstadelva bru

Kråkstadelva bru er to parallelle bruer som er 310 m lange og som fører ny E18 over 
Kråkstadelva og Nesveien. Frihøyden ved Nesveien er ca. 5,1 meter.

Figur 31 Kråkstadelva bruer sett mot vest. Nesveien nærmest og Kråkstadelva med kantvegetasjon i midten av 
bildet. .

Retvet bru

Retvet bru er to parallelle bruer som er 340 meter lange, og som fører ny E18 over 
Bergerbekken og ny fv. 128 (dagens E18). Frihøyden ved Askimveien er ca. 5,7 meter.

Bruene har en forskjøvet plassering i forhold til hverandre for å legge til rette for at 
Askimveien kan krysse på skrå under dem.
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Figur 32 Retvet bruer sett fra Askimveien

Figur 33 Fugleperspektiv av Retvet bru. 

1.4.2 Tunneler, tekniske bygg og tunnelvann
Det er to tunneler på strekningen, Holstadtunnelen og Frestadtunnelen. Begge tunneler i har 
separate løp for hver kjøreretning, og to kjørefelt i hver kjøretning. Tunnelløpene har 
tunnelprofil T10,5 og avstanden mellom tunnelløpene skal være minimum 10 meter.  Det skal 
anlegges havarinisjer for hver 500 meter og tverrforbindelser (for rømning mellom 
tunnelløpene) for hver 250 meter. Tverrforbindelsene anlegges i forbindelse med 
havarinisjene.

Samtlige portalområder i begge tunneler har to parallelle betongportaler. Portalmunningene 
er utført med en jevn skrå overgang mellom portaltak og vegbane. 
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Figur 34 Alle tunneler utformes med 2 separate løp. Hvert løp har to kjørefelt. Figuren til venstre viser det aktuelle 
tunnelprofilet T10,5 for ett tunnelløp. Figuren til høyre er et eksempel på utforming av en portalmunningene. Kilde: 
Asplan Viak AS

Drensvann i tunnelen er definert som innlekkasjevann i fjelltunnelen dvs. vann som kommer 
inn gjennom fjellet. Drensvann fra tunnelene vil være tilnærmet rent, og det behøves ikke 
rensetiltak på dette vannet. 

Vaskevann er spyle/vaskevann fra rengjøring av tunnelen, mens overvann er avrenning fra 
biler og evt. snø som blir dratt med inn i tunnelene. Både vaskevann og overvann samles 
opp i et separat system adskilt fra drensvannet. Som følge av strengere utslippskrav er det 
prosjektert at tunnelvaskevannet skal gå gjennom en sedimenteringstank før det slippes ut. 

Holstadtunnelen

Holstadtunnelen er 1350 meter lang, og er i all hovedsak en fjelltunnel. Det er planlagt 3
havarinisjer i hvert tunnelløp.

Det planlegges ett bygg i dagen ved hver ende av tunnelen. I vest, ved Haugerud, 
planlegges det et mindre bygg, og i øst ved Skuterud planlegges et bygg på ca.170 kvm 
grunnflate med alle nødvendige tekniske funksjoner. På grunn av tunnelens lengde 
planlegges i tillegg et teknisk bygg inne i tunnelen. 

For rensing av vaskevann og overvann planlegges en sedimenteringstank under bakken ved 
siden av det tekniske bygget ved Haugerud. I samme område planlegges et 
vannforsyningsbasseng (vann til tunnelvask og slokkevann ved evt. brann).

Figur 35 Tunnelmunninger og teknisk 
bygg ved Skuterud.

Figur 36 Tunnelmunninger og teknisk bygg ved Haugerud.

Frestadtunnelen

Frestadtunnelen har to løp og er ca. 1000 m lang. Tunnelen består to fjelltunneler bundet 
sammen med en løsmassetunnel i betong. Det er planlagt 2 havarinisjer i hvert tunnelløp.

Det planlegges ett teknisk bygg i dagen ved hver ende av tunnelen. I vest, ved Frestad, 
planlegges et teknisk bygg på ca. 170 kvm grunnflate med alle nødvendige tekniske 
funksjoner, og i øst ved Audenbøl, planlegges et mindre bygg.  
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For rensing av vaskevann og overvann planlegges en sedimenteringstank under bakken ved 
siden av det tekniske bygget ved Frestad. Vannforsyningsbassenget (vann til tunnelvask og 
slokkevann ved evt. brann) er under bakken ved bygget ved Audenbøl.

Figur 37 Bygg i dagen på vestsiden ved 
Frestad

Figur 38 Bygg i dagen på østsiden ved Audenbøl
.

1.4.3 Vannhåndtering
Alt overvann skal renses før det slippes ut til vannresipient. Rensing vil hovedsakelig skje via 
konstruerte dammer/sedimentasjonsbasseng.

Sedimentasjonsbassengene er anlagt i tilknytning til vassdrag og gitt en naturlig, men 
arealeffektiv utforming. Dimensjonering er basert på avrenningsareal, lokale rensekrav og 
renseløsning. 

Det planlegges rensedam for vegvann ved Vinterbro nord, Vinterbro sør, ved 
Nygårdskrysset, ved Holstadkrysset og ved Grytelandsbekken i Ås kommune og ved Glenne, 
Kråkstadelva og Bergerbekken i Ski kommune. Alle rensedammer har driftsveg fra øvrig 
vegnett fram til dammen for drift og vedlikehold.

1.4.4 Geologi og geoteknikk
Beskrivelsene av grunnforhold baserer seg på NGUs løsmassekart og omfattende 
grunnundersøkelser som er gjennomført innenfor vedtatt vegkorridor. Området preges av 
uryddige grunnforhold med store lokale forskjeller i grunnforholdene. Det finnes større 
områder med berg i dagen og tynt løsmassedekke, men også områder med svært bløt 
sensitiv leire (kvikkleire) og store dybder til fjell.

På grunn av de dårlige grunnforholdene er det søkt etter løsninger hvor ny E18 ligger «lett» i 
terrenget, det vil si uten store skjæringer eller fyllinger.  Der det likevel er behov for 
skjæringer og fyllinger på grunn av vegens geometri, er fyllingene laget av lette masser som 
for eksempel lettklinker, EPC og glassopor. Ved bruene er det gjennomført særskilte 
vurderinger knyttet til fundamentering. For plassering av tunnelportalene er det gjort grundige 
vurderinger av grunnforhold og nødvendig fjelloverdekning.

1.4.5 Brønner og vannforsyning
Det er kartlagt 29 eiendommer med brønner i planområdet, 15 borebrønner i fjell, 12 
løsmassebrønner og 5 gårdsdammer. Se egen rapport Registrering av eksisterende 
brønner.

Samtlige brønner er lokale og begrenset, og kartlagt med hensyn til sårbarhet, vannkvalitet, 
vannmengde og bruk. Undersøkelsen danner grunnlag for en sårbarhetsvurdering, og en 
basis for å vurdere eventuell påvirkning av de enkelte brønnene.
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De brønner som ligger mer enn 100 meter fra veganlegget (dvs. midlertidig eller permanent 
inngrep i terrenget ved graving, sprengning eller oppfylling av deponier) vil trolig ikke bli 
påvirket av ny E18. Brønner som ligger nærmere enn 100 m fra ny veg og/eller 
anleggsområdet kan midlertidig eller permanent få dårligere vannkvalitet eller -mengde. For 
disse brønnene er det aktuelt med midlertidig eller permanent erstatning av vannforsyningen.
Når det gjelder permanent erstatning er det to alternativer; å etablere en ny brønn eller å 
koble til kommunal vannforsyning. Konkrete tiltak /vurderinger for den enkelte brønn vil
gjøres i seinere planfaser.

1.4.6 Omklassifisert E18 øst for Holstadkrysset
Dagens E18 omklassifiseres til fv. 128 og merkes opp med kjørebanebredde 5,5 m og bred 
skulder som et tilbud til gående og syklende. Kryssene ved Prestegårdsalleen, Bjastadveien, 
Kråkstadveien, Nesveien, Skotbuveien og Audenbølvegen bygges om for å være bedre 
tilpasset de lave trafikkmengdene.
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2 RENSELØSNINGER

Utvidelse og utbygging av ny veg kan føre til forringelse av vannkvaliteten. Risikoen for 
forringelse vil avhenge av mange faktorer; blant annet avstand fra veg til vassdrag, ÅDT 
(årlig døgntrafikk) på vegen, samt de lokale naturforholdene og sårbarheten til vassdraget. 

Angående forurensning fra veg henvises det i SVV håndbok N100 (2013) til nasjonale mål, 
forskrifter og retningslinjer mht. grenseverdier, og videre at behovet for tiltak skal vurderes.

Fra håndbok N100 (2013), side 13: "Det er viktig å unngå/redusere negative miljøeffekter 
og fremme miljøforbedringer. ... Grenseverdier for støy og forurensning fra trafikken er definert 
i nasjonale mål, forskrifter og retningslinjer. Disse verdiene bestemmer hva slags type 
avbøtende tiltak som må iverksettes. ... Behov for tiltak for å redusere avrenning av forurenset 
overvann vurderes"

Et av fire hovedmål i nasjonal transportplan er:

«Begrense klimagassutslipp, redusere miljøvirkninger av transport, samt bidra til å oppfylle 
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på området.»

I kommunedelplanen er det konkludert med at alt vann skal renses før det slippes ut i 
resipient. Videre er dette gjentatt i det tekniske premissdokumentet for prosjektet.

Ved bygging av ny E18 Vinterbro - Retvet skal det derfor utredes anlegg for oppsamling og 
rensing av overvann fra veg samt fra vaskevann fra tunnelene. 

I Vegdirektoratets rapport nr. 295 om vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging 
beskrives ulike alternativer for behandling / beskyttelse av vannforekomstene. Flere av 
tiltakene er også inkludert i vannportalen sitt tiltaksbibliotek for bedring av vannforekomstene 
(Vannportalen, 2012)

2.1 Rensing av overvann fra dagsoner
Overvann fra vei inneholder rester fra kjøretøy, veibane og tilførte kjemikalier (maling og 
salt). Mengden av forurensninger er delvis proporsjonal med trafikktetthet (ÅDT). Basert på 
målinger er det utarbeidet utslippsfaktorer fra veg til vann (Statens vegvesen Rapport 
2004/08). Det er videre i beskrivelsene benyttet ÅDT på 25 000 for beregning av 
forurensninger fra ny E18, se Tabell 6, kapittel 3.

Mye av forurensningskomponentene er partikkelbundet, og kan dermed fjernes ved 
sedimentering i sandfang med etterfølgende rensebasseng der dette er mulig, eller ved 
filtrering i egnede filtergrøfter. Rensebasseng kan eventuelt suppleres med et filterbasert 
rensetrinn, for de mest sårbare resipienter. 
Salt fanges ikke opp i noen av renseløsningene nevnt over, og må behandles særskilt der 
salt kan utgjøre et problem. Dette gjelder særlig i mindre vann og i grunnvanns-akviferer. 
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2.2 Renseløsninger
En forutsetning er at alt overvann fra vegen samles opp og renses før det ledes til resipient.

Løsmassene i området består i hovedsak av marine leirer og strandavsetninger samt enkelte 
morenerygger (grønn farge) se Figur 39 Løsmassene inneholder finkornede partikler (leire 
og silt) som reduserer infiltrasjonen betydelig, slik at lokal infiltrasjon av overvann i praksis 
ikke er mulig innenfor aktuelt område. 

Figur 39 Løsmassekart over området. Trase for ny E18 er skissert med rød strek.

Rent vann fra sidearealene (terrengvann) avskjæres og ledes direkte til resipient, eller til 
nedstrøms vegarealer dersom vannet har betydning for f.eks. landbruksdrift.
Overvann samles i veggrøft og ledes til rensedam i lavpunkt før utslipp til resipient. 

Følgende løsninger for rensing av overvann anbefales:

Åpen våt rensedam anbefales alle steder der det er tilstrekkelige arealer tilgjengelig. En åpen 
rensedam er effektiv med hensyn til sedimentasjon, og i tillegg vil lys og temperatur gi økt 
nedbrytning av organiske forurensninger, store deler av året. Rensedammen etableres med 
betongstøpt sedimentasjonsbasseng (ca. 20% av arealet) og etterfølgende 
sedimentasjonsdam. Se vedlegg, tegning G502.

Lukket renseanlegg kan benyttes der det ikke er plass til åpen rensedam. Lukket anlegg vil i 
hovedsak fungere som et stort sandfang med oljeavskiller. Normalt beregnet for rensing av 
inntil 10 mm nedbørepisode. Krever at det ikke er for lange strekninger før oppsamling til 
lukket renseanlegg.

Sandfang med oljeavskiller kan benyttes som en minimumsløsning, for kortere strekninger 
der det ikke er praktisk mulig med åpen eller lukket rensedam. 
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Infiltrasjonsfilter i sideskråning til veg kan benyttes der det er takfall på vegen, eller vanskelig 
med oppsamling og grøfter. Forutsetter lite lengdefall og områder nedstrøms som kan motta 
overvannet.

Salt i avrenningsvannet

Salt fanges ikke opp i noen av renseløsningene nevnt over, og må behandles særskilt der 
salt kan utgjøre et problem. Plassering av veglinja i forhold til sårbar resipient, eventuelt 
bortføring av vegvann til mindre sårbar resipient, er det mest effektive tiltaket for å redusere 
avrenning av vegsalt. Ved spesielt sårbare resipienter kan det vurderes å ikke salte på deler 
av vegen. Statens vegvesen har fokus på å redusere saltbruken og det jobbes kontinuerlig 
med å forbedre strategier og metoder for saltning for å redusere mengde salt brukt. Det 
lages en egen ytre miljøplan for driftsfasen der dette temaet også blir vurdert.

Metoder for redusert saltbelastning på sårbare resipienter kan være:

Redusert saltbruk, 
Alternative metoder for å sikre friksjon som f.eks. bruk av sand (varm og kald)
Oppsamling og bort kjøring av snø, 
Oppsamling og avrenning via gresskledte grøfter, 
Infiltrasjon i grøfter eller vegskuldre med et filter av sand / silt, 
Fortynning med annet vann, 
Teknisk bortledning av saltvann forbi sårbar resipient. I mindre tjern med høy 
saltkonsentrasjon kan det gjennomføres kontrollert utpumping av bunnvann for å 
skifte ut saltvannet.

Det er to overflatevann i planområdet, Østensjøvann og Glennetjern. Ekstra tilførsel til 
Østensjøvann fra ny E18 ansees som begrenset, ut fra dagens tilførsel fra vegene rundt 
vannet og fra tette flater i Ski sentrum. Dersom overvåkningen av Østensjøvann viser at 
saltvann er et problem, må tiltak settes inn.

For Glennetjern er det i tillegg til rensedam, foreslått ekstra grøfter langs vegen med lukkede 
sandfang, infiltrasjon og oppsamling til rensedam. Dette kan bidra til å holde (midlertidig) noe 
salt tilbake, og dermed redusere saltkonsentrasjonen. En fordeling av saltet over tid kan 
bidra til naturlig utskifting av vannet i Glennetjern slik at det ikke blir en sterk 
saltkonsentrasjon i bunnvannet. Utslipp fra rensedam til Glennetjern kan alternativt ledes via 
våtmark som ytterligere kan holde tilbake / redusere saltkonsentrasjonen før utslipp til tjernet.

Vaskevann fra tunnel

Tunnelvann behandles separat i egne oppsamlingsbasseng med tilstrekkelig volum for 
oppsamling av en helvask (basert på bruk av 100 – 140 l/m tunnel) og mulighet for 
oppholdstid på minimum 2 uker, se utforming av rensebasseng i vedlegg, tegning K100. 
Kontrollert tømming av bassenget tilpasset sårbarhet i resipient. Dersom det påvises uheldig 
påvirkning av resipient, bør det vurderes ekstra rensing i filterkummer eller 
vegetasjonsdammer før utslipp til resipient.
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2.3 Prinsipper og dimensjonering av rensedam
Forurensningene fra overvann er i hovedsak bundet til partikler, der partiklene har stor 
variasjon i størrelse og egenvekt. I overvannet forekommer det imidlertid også forurensninger 
løst i vann. Ved særlig sårbare resipienter bør også løste forurensninger fjernes. 
Rensebasseng baseres hovedsakelig på sedimentasjon av partikler, men lys og temperatur, 
samt binding av forurensninger til planter og partikler bidrar til å øke renseeffekten. Graden 
av partikkelfjerning er først og fremst avhengig av hydrauliske forhold som oppholdstid og 
vannhastighet i rensebassenget, og er direkte proporsjonalt med volumet og arealet på 
rensebassenget, og delvis utformingen som vanndybde og form. 

Det anbefales etablert rensedammer beskrevet som vått overvannsbasseng i svv rapport
295, utformet med for- sedimentering og etterfølgende hoveddam eller sedimentasjons dam. 

Den enkleste dimensjoneringen av rensebasseng, metode 1 i SVV rapport 295, baseres på 
erfaring av målt renseeffekt i basseng med ulik størrelse i forhold til redusert vegareal. 
Tilfredsstillende rensegrad oppnås med et bassengareal på ca. 2 – 2,5% av redusert 
vegareal, og med vanndyp i tørrvær på ca. 1,2 meter og med inntil 2 meter vanndyp ved full 
kapasitet. Mindre basseng vil også bidra til rensing, men i mindre grad. Dimensjoneringen 
tilsvarer et basseng på 6 ganger volumet for et middelregn. Middelregnmetoden, metode 2 i 
SVV rapport 295, med n=6, gir en teoretisk rensegrad på opp mot 85% for suspendert stoff 
(partikler). Renseeffekten for andre forurensende stoffer varierer.

Ca. 20 % av arealet i rensebassenget avsettes til for-sedimentering og hastighetsreduksjon i 
et sedimentasjonskammer, som bygges med tett bunn av betong slik at det kan tømmes med 
slamsugebil. Det etableres anleggsvei fram til sedimentasjonskammer. Ut fra sikkerhet og 
tilgjengelighet bør rensedammen ha skråkanter. 

For hydraulisk å utnytte bassenget best mulig anbefales et lengde / bredde forhold på 
mellom 3:1 og 4:1. 

Det anbefales dykket innløp og utløp, som sikrer bedre drift i perioder med frost.  Dykket rør 
mellom for-basseng og sedimentasjonskammer sikrer at for-bassenget også kan benyttes 
som oljeavskiller og sikkerhet ved eventuelle tankbilvelt. 

En prinsipp tegning for rensebasseng er vist i vedlegg – tegning G502.

Formen på rensebassengene kan tilpasses det lokale terrenget og geotekniske forhold, men 
resipientens sårbarhet skal være styrende for størrelse og utforming.

Jordbruksvann skal ikke føres til rensedammene. 

2.4 Dimensjonering av lukket renseløsning
Lukket overvannsbasseng fungerer ved sedimentering av partikler. Vannet må bremses og 
deretter ha tilstrekkelig oppholdstid. For å rense de første 10 mm av en nedbørepisode 
kreves et tørrværs volum på 10 mm * redusert vegareal i (ha), eller 1% av redusert vegareal. 
Dykket utløp og permanent vannspeil sikrer at flytende materiale holdes tilbake 
(oljeavskiller).
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3 ANBEFALTE RENSELØSNINGER
Det er i det følgende vist anbefalte løsninger basert på våte rensedammer dimensjonert etter 
20 meter vegbredde og 2% av vegarealet til rensedam.  Rensedammene har 0,5 meter 
variabelt vannivå. Enkle sandfang og oljeavskillere er anbefalt i områder med korte vegareal 
og lengre avstand til resipient, samt i nedløp fra broer. 

3.1 Gjersjøen, Vassflobekken
Det er totalt ca. 4,6 km vei med avrenning mot Gjersjøen. Det er foreslått 3 rensedammer på 
strekningen. 

Bekk Pel Nord Pel Sør Veglengde Vegareal Rensedam 
Vassflobekken til Gjersjøen bredde 20 m Min 2 %

Hele 1300 5900 4600 92000 1840 
Gjersjøen - Vinterbro 1300 2650 1350 27000 540 

Vinterbro - Nygård 2650 4400 1750 35000 880 
Nygård - høybrekk 4400 5900 1500 30000 720 

Figur 40 Profil og kart over strekning fra Nygårdskrysset til Gjersjøen. Piler markerer mulige plasseringer av 
rensedammer. Utdrag fra tegning B001
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3.1.1 Vinterbro nord
Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 2000 før videreføring til Fåleslora.

Dammen er ca. 540 m2. Dammen skal samle opp vann fra Vinterbrokrysset, samt overvann 
fra ca. 300 meter veg nord langs eksisterende E18 / E6. 

Figur 41 Utdrag fra tegning G001 som viser VA-løsninger ved rensedam Vinterbro nord.

Figur 42 Utdrag fra tegning O001 som viser terrengutforming ved rensedam Vinterbro nord.
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3.1.2 Vinterbro sør
Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 2550 før videreføring til Vassflobekken.  Dammene er ca. 880 
m2.

Vann samles opp fra Nygårdskrysset og ned mot Vinterbrokrysset.

Figur 43 Utdrag fra tegning G002 som viser VA-løsninger ved rensedam Vinterbro sør.

Figur 44 Utdrag fra tegning O002 som viser terrengutforming ved rensedam Vinterbro sør.
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3.1.3 Nygård
Det er foreslått å bygge en komplett rensedam ved profil 4100 før videreføring til 
Vassflobekken.

Dammene er ca. 720 m2. Dammen får tilførsel av overvann fra høybrekk i øst, inkludert 
avkjøringsrampe i Nygårdskrysset. Overvann fra hvileplass samles opp i fordrøynings-
basseng med oljeavskiller før det ledes til overvannsledning. 

Figur 45 Utdrag fra tegning G004 som viser VA-løsninger ved rensedam Nygård

.

Figur 46 Utdrag fra tegning O004 som viser terrengutforming ved rensedam Nygård.
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3.2 Holstad
Det er totalt ca 2,7 km vei med avrenning mot Bølstadbekken fra nordvest, inkludert en kort 
kulvert. Mesteparten av strekket går i dobbeltsidig skjæring, slik at det er vanskelig å rense 
vannet før lavpunktet ved Bølstadbekken. Fra sør er det totalt 1.4 km, hvorav 1,3 er i tunnel.

Ny E18 krysser under jernbanen. 

Bekk Pel N Pel S Veglengde vegareal rensedam 
Bølstadbekken Til  Årungen Bredde 20 m 2 % 

Fra nord - hele 5900 8620 2720 54400 1400 
Holstad tunnel 8840 10240 1400  Rensebasseng 

Figur 47 Profil og kart over strekning ved Holstad. Pil markerer plassering av rensedam. B002
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3.2.1 Holstad
På grunn av liten plass og dårlige grunnforhold er lengde/ bredde forhold ikke optimale for 
rensedammen før utslipp til Bølstadbekken. 

Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 8600 før videreføring til Bølstadbekken. Rensedammen er ca.
1400 m2. 

Figur 48 Utdrag fra tegning G010 som viser VA-løsninger ved rensedam Holstad.

Figur 49 Utdrag fra tegning O010 som viser terrengutforming ved rensedam Holstad.
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3.2.2 Holstadtunnel
Det etableres et lukket rensebasseng, sedimentasjonskammer, som har kapasitet til å lagre 
vaskevann fra en hel vask. Etter vask står vannet i rensebassenget i minimum to uker for 
sedimentering, før det slippes kontrollert ut i Bølstadbekken via oljeavskiller. Det etableres 
sandfang før utslipp til resipient, for mulig montering av etter-polering i filter før utslipp til 
resipient.

Rensebassenget anlegges i tilknytning til stopplomme og servicebygg. 

Figur 50 Utdrag fra tegning G010 for plassering av rensebasseng og rørføringer inn og ut av bassenget.

Figur 51 Utdrag fra tegning O010 for plassering av rensebasseng som viser terrengutforming ved 
sedimentasjonsbassenget.
.
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3.3 Grytelandsbekken

Det er totalt ca. 1,2 km vei med avrenning mot Grytelandsbekken, i hovedsak fra øst, samt 
fra bro og fra tunnelmunning i vest.

Bekk Pel N Pel S Veglengde vegareal rensedam 

Grytelandsbekken  
Bredde 

20 m 2 % 

Til  Østensjøvann [m2] [m2] 
Fra nord - bro 10700 11800 1100 22000 510 

Bro - tunnel 10250 10470 220  sandfang 

Figur 52 Profil og kart over strekning fra Holstad til Gryteland. Piler markerer plasseringer av rensedammer. 
Utdrag fra tegning B103
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3.3.1 Før tunnelmunning til Holstadtunnelen
For vegvann fra Grytelandsbekken bro til tunnelmunning, etableres et utvidet sandfang med 
oljeavskiller ved profil 10300 med utslipp til Grytelandsbekken.

Figur 53 Utdrag fra tegning G012 som viser VA-løsninger ved rensedam Vinterbro nord.

3.3.2 Grytelandsbekken bru 
Overvann fra brua slippes ned hver 30. meter til sandfang og videre til samleledning. Vannet 
går via en oljeavskiller før det slippes ut i Grytelandsbekken.  
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3.3.3 Grytelandsbekken 
Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 10700 før videreføring til Grytelandsbekken. Rensedammen 
er foreslått plassert nord for brua i en naturlig amfi slik at overflatevann må ledes utenom 
dammen. Rensedammen er 560 m2.

Figur 54 Utdrag fra tegning G013 som viser VA-løsninger ved rensedam Gryteland.

Figur 55 Utdrag fra tegning O013 som viser terrengutforming ved rensedam Gryteland.
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3.4 Glenne 
Det er totalt ca. 1,7 km vei med avrenning mot Glenne, med lavpunkt ved ca profil 12800. 
Det planlegges rensedam på nordsiden av vegen ved profil 12800 med avrenning til 
Glennetjern via bekk. Bekken kan etableres med en terskel med filtermasser som sikrer 
ekstra rensing før Glennetjern.

Salt kan ikke renses i rensedammer, men noe salt vil kunne holdes midlertidig tilbake i 
veggrøft / infiltrasjonsgrøft. Det er foreslått en alternativ løsning med grøfter og infiltrasjon i 
sidegrøfter før oppsamling til rensebasseng og utslipp til Glennetjern. Dette kan bidra til 
forsinkelser eller redusert saltkonsentrasjon som kan hindre at saltkonsentrasjonen i tjernet 
blir så stor at vår og høst inversjonen uteblir.

Dersom overvåking av Glennetjern tilsier behov for ytterligere tiltak kan det etter-etableres en 
overføringsledning for omløp til bekk nedstrøms tjernet i perioder. Også kontrollert pumping 
av bunnvann fra Glennetjern med mye salt er mulig dersom behov. Se kapittel 4.2 for flere 
alternative tiltak.

Bekk Pel N Pel S Veglengde vegareal rensedam 
Glennetjern Bredde 20 m 2 % 

Fra NV 11750 12800 1050 20100 422 
Fra SØ 12800 13500 700 11600 188 

Hele 11800 13430 1750 30500 610 

Figur 56 Profil og kart ved 
Glenne. Piler markerer 
plasseringer av rensedammer. 
Utdrag fra tegning B104
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3.4.1 Glenne
Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 12800 før videreføring til Glennetjern eller til utløpsbekk fra 
Glennetjern. Bekken bør ledes via grøft i randen av skogsareal med terskler med 
filtermateriale for etter polering før utslipp til Glennetjern.

Figur 57 Utdrag fra tegning G015 og G016 som viser VA-løsninger ved rensedam Glenne.

Figur 58 Utdrag fra tegning O015 og O016 som viser terrengutforming ved rensedam Glenne.
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For å vurdere mulig reduksjon av saltpåvirkning av Glennetjern foreslås bruk av rensegrøfter 
langs veien øst for lavpunktet, mellom profil 12650 – 13400. Vegvann samles opp i 
gresskledte transportgrøfter og ledes etter 300 meter ut til en parallell rensegrøft med sand 
og drensrør. I transportgrøfta etableres sandfang hver 50 meter for oppsamling av grovere 
partikler. I rensegrøfta legges sand med et tynt humusdekke for etablering av vegetasjon.

Erfaringsmessig vil noe salt henge igjen i vegetasjonen og i sandfilteret. Saltet vil trolig 
vaskes ut i løpet av sesongen, men rensegrøftene vil kunne redusere saltkonsentrasjonen i 
den mest utsatte perioden.

Figur 59 Mulig renseløsning med ekstra rensegrøft parallelt vegen, øst for Glenne. Se vedlegg med tegning for 
snitt 1, 2 og 3.

Figur 60 Mulig grøfte system for rensing av veg avrenning øst for Glenne.
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Figur 61 Mulig diffus renseløsning. Avskjærende grøft (brun linje) samler opp terrengvann oppstrøms vegen. 
Transport grøft (blå linje) med sandfang samler avrenningsvann fra veg og leder til rensegrøft (rosa linje). 
Oppsamlingsgrøft (grønn linje) i fyllingsfot samler vann etter diffus avrenning i skråning. Se vedlegg med tegning 
for snitt 1, 2 og 3.
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3.5 Kråkstadelva
Det foreslås rensedam både vest og øst for elva. Det ansees lite aktuelt å ta med seg vann 
over brua. Det er totalt ca. 3 km vei med avrenning mot Kråkstadelva, hvorav ca 1 km er 
tunnel, som vil ha lukket rensesystem.

Lavbrekk ligger i skjæring like utenfor tunnelmunning øst for elva. Vann ledes ut fra 
tunnelbasseng og fra lavbrekk med selvfall.

Bekk Pel N Pel S Veglengde vegareal rensedam sideareal 
Kråkstadelva Bredde 

20 m 2 % 0,2% 

høybrekk til bro 13400 14340 940 18800 550  
Tunnel  - lavbrekk 14600 14800 200 4000 80  
Lavbrekk - tunnel 14800 14900 100 2000 40  

Hele 13400 16440 3040 60800 1216  

          
Figur 62 Profil og kart ved Kråkstadelva. Piler markerer plasseringer av rensedammer. Utdrag fra tegning B104
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3.5.1 Kråkstad vest
Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 14450 før videreføring til Kråkstadelva. 

Overvann fra ca. profil 13400 og til ca. 100 meter ut på broen ledes til rensedammen, før 
utslipp til Kråkstadelva. Rensedammen blir ca. 510 m2.

Overvann fra brua slippes ned hver 30. meter til sandfang og videre til samleledning. Vannet 
går via en oljeavskiller før det slippes ut i Kråkstadelva. 

Figur 63 Utdrag fra tegning G018 som viser VA-løsninger ved rensedam Kråkstad.

Figur 64 Utdrag fra tegning O018 som viser terrengutforming ved rensedam Kråkstad.
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3.5.2 Kråkstadelva øst
Det etableres et lukket rensebasseng som skal ha kapasitet til å lagre vaskevann fra en hel 
vask fra Frestadtunnelen. Etter vasking står vannet i rensebassenget i minimum to uker for 
sedimentering, før det slippes kontrollert ut i Kråkstad via oljeavskiller. 

Rensebassenget anlegges i tilknytning til stopplomme og servicebygg.

Figur 65 Utdrag fra tegning G018 som viser VA-løsninger ved rensebasseng Frestadtunnelen.

Figur 66 Utdrag fra tegning O018 som viser terrengutforming ved rensebasseng Frestadtunnelen.
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3.6 Bergerbekken
Eksisterende rensedam for overvann fra Knapstad-Retvet prosjektet bygges uavhengig av 
Retvet -Vinterbro. Det er totalt ca. 0,8 km vei med avrenning mot Bergerbekken, samt ca. 1,8 
km fra tilgrensende parsell i øst. 

Bergerbekken har dårlig økologisk tilstand og marginal egenverdi i dette området, slik at 
mindre justeringer i bekkeløpet er mulig, også kortere strekninger i kulvert. Det må sikres at 
Bergerbekken ikke fører forurensninger og mye partikkeltransport nedstrøms til mere sårbare 
deler av Bergerbekken / Tingulstadbekken og Hobølelva.

Bekk Pel N Pel S Veglengde vegareal rensedam 
Kråkstadelva Bredde 

20 m 2 % 

Tunnel - høybrekk  15800 16180 250 5000  
Høybrekk - bro 16180 16800 620 12400 250 
bro - lavbrekk 16800 17300 500 10000 200 

Hele 15900 17300 1400     

Figur 67 Profil og kart ved Bergerbekken. Piler markerer plasseringer av rensedammer. Utdrag fra tegning B105
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3.6.1 Frestadtunnelen øst
Oppsamling av overvann fra ca. 250 meter før inngang til Frestadtunnelen. En utvidet 
sandfang med oljeavskiller og utløp til Bergerbekken, enten via åpen grøft eller rør.

På nordsiden anlegges ikke oppsamling i grøft, men diffus avrenning i vegskråning med
filtermateriale for lokal rensing før diffus avrenning til Bergerbekken

Figur 68 Utdrag fra tegning G020 som viser VA-løsninger ved rensedam Frestadtunnel øst

Figur 69 Utdrag fra tegning O020 som viser terrengutforming ved rensedam Frestadtunnel øst
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3.6.2 Bergerbekken, Retvet
Oppsamling av overvann langs utsprengt vei samles opp før utslipp til Bergerbekken.

Det er foreslått å bygge en komplett rensedam (sedimentasjonskammer og 
sedimentasjonsdam) ved profil 16800 før videreføring til Bergerbekken. Dammen er planlagt 
til 310 m2. 

Dammen legges i eksisterende bekkeløp og nytt bekkeløp legges om.

Figur 70 Utdrag fra tegning G021 som viser VA-løsninger ved rensedam Retvet.

Figur 71 Utdrag fra tegning O021 som viser terrengutforming ved rensedam Retvet.
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3.6.3 Retvet bro
Overvann fra Retvet bru slippes ned hver 30. meter til sandfang og videre til samleledning. 
Vannet går via en oljeavskiller før det slippes ut via overvannsledning til i Bergerbekken. 

Figur 72 Utdrag fra tegning G021 som viser VA-løsninger ved rensedam retvet
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3.6.4 Bråten
Overvann fra ca. 250 meter fra vest ledes inn på eksisterende rensedam Bråtan, etablert 
som del av ny E18 mellom Knapstad og Retvet. 

Ihht. beregninger utført i forbindelse med planlegging av E18-parsellen mellom Knapstad og 
Retvet er det ekstra kapasitet på fordrøyningsvolumet til bassenget, anslagsvis til ca. 250 
meter ekstra veg.  Fordrøyningskapasiteten vil fortsatt være tilfredsstillende (200 års 
gjentaksintervall og 1,4 i klimafaktor). Rensegraden vil imidlertid gå noe ned – til 75 – 80%. 

Figur 73 Utdrag fra tegning G022 som viser VA-løsninger ved rensedam Bråten

Figur 74 Utdrag fra tegning O022 som viser terrengutforming ved rensedam Bråten.
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4 KONSEKVENSUTREDNING VANNMILØ

4.1 Verdivurdering

4.1.1 Avgrensning av fagområdet
Vannmiljø er en del av tema Naturmangfold i Statens Vegvesen Håndbok V712, 2014:
Konsekvensanalyser, og knyttes opp mot livsbetingelsene for naturmangfold i både jord og 
vann: «Miljøtilstand i vannforekomsten; omfatter både økologisk og kjemisk tilstand. God 
økologisk tilstand er definert som akseptable avvik fra naturtilstanden for de biologiske 
elementene, samt for de fysisk-kjemiske og hydromorfologiske støtteparameterne».

Biologisk mangfold i vann er omtalt under temarapport 211 naturmiljø.
Flomberegninger som er gjennomført for vurderinger av VA-løsninger i prosjektet omtales i
temarapport 230 Vassdragstekniske vurderinger.
Vannressurser inkluderer både overflatevann og grunnvann, bl.a. til drikkevann, i landbruket
og energiforsyning.  
Influensområdet inkluderer det berørte vassdragets nedbørsfelt, med spesiell vekt på
vannforekomster nedstrøms inngrepet.
Rapporten om Vannmiljø er utarbeidet ved å kombinere utredningene for vann innen 
temaene naturressurser og naturmangfold.
Fra planprogrammet: Det skal etableres renseløsninger ved påslipp av overvann til bekker / 
elver både fra veg i dagen og fra tunnelene. Utforming og dimensjonering av 
renseløsningene skal prosjekteres i reguleringsplanfasen. Utslipp til vassdrag må tilfredsstille 
kravene etter vannforskriften og naturmangfoldloven etter de miljømål som er satt og hva 
den aktuelle resipient tåler av belastning.

For vannmiljøet skal kravene til utslipp fra veg til vassdrag tilfredsstille kravene etter bl.a. 
vannforskriften og naturmangfoldloven med de miljømål som settes for den enkelte 
vannforekomst. 

Vannkvalitetskrav for utslipp til Gjersjøen, Årungen (via Bølstadbekken), Glennetjern, 
Kråkstadelva og bekker med utløp til Hobølvassdraget er foreslått som del av 
reguleringsplanen. 

Det skal også vurderes om alternativene strider mot nasjonale målt. Ny aktivitet eller inngrep 
i vannforekomst som hindrer at god tilstand kan nås, ev. som medfører fare for 
nedklassifisering, jf. Vannforskriftens § 12, er et eksempel på et kriteria (SVV, 2014)

4.1.2 Kriterier for verdi
Kriterier for vurdering av verdi er basert på kriterier i Statens vegvesen Håndbok V712, 
gjengitt i (SVV, 2014). For Vannmiljø er verdivurderingen basert på tilstandsklassene til 
vannforekomstene ihht Klassifiseringsveilederen (Miljødirektoratet, 2013). Informasjon om 
miljøtilstand hentes fra Vann-nett (www.vann-nett.no). Hvis ikke opplysninger foreligger, 
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gjennomføres en forenklet klassifisering på bakgrunn av tilstand i nærliggende, lignende 
vannforekomster.

Tabell 1 Kriterier for vurdering av verdi av vannmiljø og vannressurser. Håndbok V712,  (SVV, 2014).
Liten verdi Middels verdi Stor verdi

Vannmiljø/
Miljøtilstand

Vannforekomster i 
tilstandsklasser svært 
dårlig eller dårlig
Sterkt modifiserte 
forekomster

Vannforekomster i 
tilstandsklassene 
moderat eller god / lite 
påvirket av inngrep

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 
tilstandsklasse svært god

Vannressurser
Områder med 
overflatevann/ 
grunnvann

Vannressurser som 
har dårlig kvalitet 
eller liten kapasitet.
Vannressurser som 
er egnet til 
energiformål.

Vannressurser med 
middels til god kvalitet 
og kapasitet til flere 
husholdninger/gårder 
Vannressurser som er 
godt egnet til 
energiformål.

Vannressurser med 
meget god kvalitet, stor 
kapasitet og som det er 
mangel på i området. 
Vannressurser av 
nasjonal interesse til 
energiformål.

I henhold til Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. I vannforekomster som er i risiko, dvs vassdrag hvor 
eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt «god økologisk» status, skal det 
iverksettes tiltak. Tiltakene skal være påbegynt eller helst gjennomført innen 2018 og skal ha 
virkning på vannkvaliteten innen 2021. Målet om forbedret tilstand skal helst være nådd i 
2021 om ikke det er godkjent utsatt frist. Det pågår derfor arbeid med gjennomføring av tiltak 
for å bedre tilstandsklassene, basert på miljømål og brukerinteresser.Vannforekomster med 
særlige miljømål eller brukerinteresser vil kunne vurderes høyere enn dagens tilstandsklasse 
skulle tilsi.

4.1.3 Overordnede trekk
Innen planområdet er det ett større overflatevann – Østensjøvann, og ett mindre tjern –
Glennetjernet, i tillegg til flere gårdsdammer. Det er flere elver/ bekker i planområdet, som 
alle er sterkt påvirket av de store landbruksarealene i områdene. Nord-vestre del av 
planområdet renner til Gjersjøen, som er drikkevannskilde, og sør-østre del av planområdet 
renner til Hobølelva og videre til Vansjø, som også er drikkevannskilde. Ellers er det 
begrenset utnyttelse av overflatevannet som ressurs.

Det er ingen store grunnvannsressurser innen planområdet. Det er registrert flere
borebrønner i fjell som har vært eller er i bruk som lokal vannforsyning. Brønnene er besøkt
og det er tatt vannprøve av brønner med tilgjengelig pumpe eller lokk.

Planområdet er en del av vannregion Glomma. Østfold fylkeskommune er 
vannregionmyndighet for vannregion Glomma og har ansvaret for å koordinere 
forvaltningsplanarbeidet for hele vannregionen.

For Ås kommune ligger planområdet i sin helhet innenfor PURA, vannområde Bunnefjorden 
med Årungen og Gjersjøvassdraget. Planområdet vil påvirke vannforekomstene
(tiltaksområdene) Gjersjøen (nr. 1), Årungen (nr. 2), og Østensjøvann (nr. 3), se Figur 75.

For Ski kommune ligger planområdet delvis innenfor vannområdet PURA, i vannforekomst 
Østensjøvann (nr. 3). Lenger øst og sør ligger planområdet i vannområde Morsa med 
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vannforekomstene Hølenelva (nr. 4), Kråkstadelva (nr. 5) og Bergerbekken som del av 
Vansjø-Hobølelva (nr. 6), se

Figur 75.

Figur 75: Inndeling i vannområder (blå strek), nummererte vannforekomster/tiltaksområder (rød strek). Ny E18 er 
antydet med tykk oransje strek.

Traseen er delt i tre delstrekninger:

Delstrekning A: Vinterbro - Nygårdskrysset i Ås kommune.
Delstrekning B: Nygårdskrysset - kommunegrensa, i Ås kommune.  Kommunegrensa går 
i Grytelandsbekken som renner ut fra Østensjøvann.
Delstrekning C: Kommunegrensa – Retvet i Ski kommune.

Beskrivelsen av vannressurser, med en naturlig inndeling i nedbørfelt, passer ikke overens
med delstrekningene. Det gjøres derfor en verdivurdering av nedbørfeltene i de to 
kommunene. Deretter gjøres omfang og konsekvensvurderingene for de enkelte 
delstrekningene.
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4.1.4 Verdivurdering Vinterbro – Nygård
Fra planprogrammet: Utvidelsen av vegen er planlagt på vestsiden av eksisterende veg for å 
begrense inngrep i området rundt vassdraget langs strekningen, ivareta hensyn til natur- og 
vannmiljø samt geotekniske utfordringer knyttet til en utvidelse av den eksisterende 
vegfyllingen. Noe inngrep og påvirkning av vassdraget må forventes.

Gjersjøen: Avklare vannkvalitetskrav for utslipp til Gjersjøen. Vurdere ulike former for 
renseløsning før utslipp til resipient.

Gjersjøvassdraget

Vassdragenes økologiske tilstand er vist i Figur 76,
hvor blå farge representerer god økologisk tilstand 
og gul farge representerer moderat økologisk 
tilstand.

Gjersjøen (005-297-L) er drikkevannskilde til i 
underkant av 40 000 personer. 

Det er fisk i Gjersjøen; gjørs, mort, gjedde, abbor, 
sørv og brasme, samt mulig suter.  I Gjersjøelva, ca 
10 km lenger nord er det også sjøørret og laks. 

Den nordligste delen av planområdet, inkludert 
kryssene ved Nygård og Vinterbro, er innenfor 
nedbørfeltet til Gjersjøen. Ny vei følger i hovedsak 
eksisterende trase, der den utvides til 4 felt mot vest 
mellom Vinterbro og Nygård.

Gjersjøen har et naturlig nedslagsfelt som utgjør ca 
72 km² i kommunene Oppegård, Ski og Ås, der 5,7 
km² kommer fra Vassflobekken og Fåleslora.

Figur 76. Økologisk tilstand i vassdrag tilknyttet planområdet 
(www.vann-nett.no/saksbehandler), hvor blå farge representerer 
svært god økologisk tilstand grønn er god tilstand og gul farge 
representerer moderat økologisk tilstand

Økologisk tilstand basert på biologiske parametere gir svært god tilstand. Samlet økologisk 
miljøtilstand er redusert et nivå – til god - pga fysisk/kjemiske støtteparametere i dårligere 
tilstand (Tot-N). Gjersjøen er satt til risiko for ikke å nå målet uten at nye tiltak gjennomføres.

Gjersjøen er de siste tre årene karakterisert som god økologisk tilstand og verdien for 
Gjersjøen settes til stor verdi.



Vannmiljø - renseløsninger og konsekvensutredning 65

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS

Fåleslora er tilløpsbekken til Gjersjøen langs Vinterbrosletta, og en fortsettelse av 
Vassflobekken.

Fra PURA 2014: I Fåleslora har konsentrasjonen av totalfosfor vært relativt lik siden 2000-
tallet, ca 40 μg/l. Konsentrasjonen av totalnitrogen (3 – 8 mg/l) og konduktivitet (500 μS/cm)
(et mål på saltholdighet) har økt de siste årene, noe som kan stamme fra veiavrenning, samt 
avrenning fra landbruk, vei og industri - pukkverk. Sprengning i pukkverket samt innkjøring 
av sprengstein (senest fra Nøstvedttunnelen i 2011) til pukkverket kan bidra med nitrogen.

Fåleslora har svært dårlig økologisk tilstand (basert på bunnfauna), og verdien settes til 
middels verdi.

Vassflobekken (Nygårdsbekken) går fra Nygårdkrysset til Vinterbro. Bekken utgjør øverste 
del av Gjersjøen nedbørfelt fra sør, og følger dalføret langs eksisterende og ny E18 ned mot 
Vinterbrokrysset og fortsette over i Fåleslora.

Vassflobekken har svært dårlig økologisk tilstand, basert på tilstanden i Fåleslora (PURA, 
Årsmelding 2014, 2015). Årsaken til vannkvaliteten er i hovedsak avrenning fra tette flater og 
landbruksavrenning, samt lekkasje på kommunalt avløpsnett (Vann-nett.no)

Vassflobekken vurderes å ha middels verdi.

Naturmangfold
Det er ikke observert fisk i Fåleslora / Vassflobekken oppstrøms Gjersjøen (PURA, 2015).
Kulvert under E18 / E6 fungerer som hinder for Vassflobekken.

Brukerinteresser
Det er ingen brukerinteresser direkte knyttet til Vassflobekken, men bekken er tilførselsbekk 
til Gjersjøen som er drikkevannskilde. Det er ikke kjent om det er vannkilde for vilt.

Forurensning
Vassflobekken går parallelt med E18 ned til Vinterbrokrysset og følger Vinterbrosletta med 
nærhet til felles E6 og E18 samt parkeringsanlegg for Tusenfryd, samt Nordre Follo 
renseanlegg. Det er potensiale for både akutt forurensning og akkumulert forurensning fra 
veiavrenning. Det er ingen naturlig dam eller konstruert fangdam før utløp til Gjersjøen, men 
liten gradient og mye kantvegetasjon i Fåleslora den siste km før Gjersjøen, bidrar til noe 
rensing og sikkerhet mot akuttutslipp. Gjersjøen er spesielt sårbar siden den er 
drikkevannskilde. Beredskap mot akuttutslipp må være høy.

Vurdering av verdi: 
Vassflobekken og Fåleslora skal ut fra tilstandsklassene ha liten verdi. Bekkene er imidlertid 
vurdert som middels til stor verdi, på grunn av nærhet og direkte avrenning til Gjersjøen.

Gjersjøen som helhet er vurdert som stor verdi på grunn av drikkevannskilde, samt fisk i 
Gjersjøen. Også økologisk tilstand gir Gjersjøen stor verdi.
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Tabell 2 Oppsummering av verdi for de ulike vannforekomstene på strekningen Vinterbro – Nygård.

 
Nr Navn Delområde Beskrivelse Økologisk 

tilstand Verdi 

1 Gjersjøen Drikkevannskilde, fisk God Stor 

2 Fåleslora Lokalt bekkedrag, avrenning til drikkevann Svært dårlg Middels/ 
stor 

3 Vassflobekken Lokalt bekkedrag, avrenning til drikkevann Svært dårlg Middels/ 
stor 
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4.1.5 Verdivurdering Nygård – kommunegrensa
Vassdragenes økologiske tilstand er vist i Figur 77, gul farge representerer moderat 
økologisk tilstand og oransje farge representerer dårlig økologisk tilstand.

Verdivurdering Nygård – kommunegrensa inkluderer vannforekomstene Årungen, 
Bølstadbekken, Østensjøvann og Grytelandsbekken (Skuterudbekken).

Figur 77. Økologisk tilstand i vassdrag tilknyttet planområdet (www.vann-nett.no/saksbehandler), hvor gul farge 
representerer moderat økologisk tilstand og oransje farge representerer dårlig økologisk tilstand.

Årungen 

Årungen (005-296-L) påvirkes av E18-utbyggingen ved at avrenning fra ca 6 km av ny E18 
vil ha avrenning via lokalbekker til Bølstadbekken og videre til Årungen. Avrenningen av 
fosfor fra Bølstadbekken utgjør ca. 50% av fosfortilførselen til Årungen. 

Årungen brukes i dag til nasjonal rostadion, jordbruksvanning og noe fritidsfiske.
Målsettingen for Årungen, (PURA, Årsmelding 2014, 2015) er å oppnå god økologisk tilstand
god fiske status, ikke oppblomstring av blågrønnbakterier Vasspest skal ikke være en 
dominerende vannplante i strandsonen. Redusert avrenning fra vei.

Bølstadbekken

Årungen

Grytelandsbekken

Østensjøvann
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Tilstand 
Årungen har per 2014 dårlig økologisk tilstand (PURA, Årsmelding 2014, 2015), se Figur 77,
dvs. nedgradert fra moderat tilstand i 2013 (normalisert EQR-verdi 0,5 (2012) og 0,53 (2013).

Hovedutfordringen til vassdraget er overgjødsling med tilførsler av nitrogen og fosfor fra 
jordbruket (PURA, Årsrapport 2013, 2014). Vannkvaliteten i Årungen er i iht. tidligere Klif-
inndeling tilstandsklasse (dårlig) for nitrogen og alger og i tilstandsklasse (dårlig) for fosfor
(PURA, Årsmelding 2014, 2015). Det er varslet et behov for utsettelse av måloppnåelsen 
(god kjemisk og økologisk tilstand) til 2021 pga. at det tar lang tid for jordbrukstiltak å virke 
effektivt (PURA, www.pura.no, u.d.). Førhøyet nivå av kobber (Cu) kan skyldes veitrafikk 
(Bækken & Åstebøl, 2012). Det er fisk i Årungen, mye mort, gjedde, abbor og ål, samt 
karuss, sørv, gjørs og suter. Sjøørret og karrus finnes i Årungselva, mellom Årungen og 
Oslofjorden

Naturmiljø
Årungen er en viktig fuglelokalitet; jfr. Dale m. fl. (2001). Vannet har en viktig funksjon for 
vannfugl i trekktidene, og flere arter hekker også. Ved utløpet av Bølstadbekken/
Syverudbekken i Årungen er det en viktig naturtypelokalitet i form av rik edelløvskog. 
Sørenden av vannet, deltaet til Syverudbekken/ Bølstadbekken samt enkelte bukter på 
vestsiden har størst betydning for fugl. Vannet ble vurdert vernet gjennom verneplan for 
våtmark, men ble ikke vernet. 

Brukerinteresser
Brukerinteressene i Årungen er jordbruksvanning og som nasjonal ro-arena. Det er et mål at 
Årungen også skal bli egnet for rekreasjon, bading og fiske. For Årungselva gjelder mål om 
god vannkvalitet og gode forhold for sjøørret.

Forurensning
Jordbruk er dominerende forurensningskilde til Årungen. Utslipp fra kommunalt ledningsnett 
bidrar også med næringsstoffer. Det er avrenning fra E6 via to rensedammer og fra E18 via
Bølstadbekken. Avrenning med forurensede partikler bidrar til akkumulerende forurensning
av sedimentene i innsjøen. 

Vurdering av verdi: 
Årungen skal med basis i dårlig økologisk tilstandsklasse ha liten verdi. Årungen er imidlertid 
vurdert til middels verdi, på grunn av tidligere moderat økologisk tilstandsklasse, samt 
pågående tiltak for å bedre vannkvaliteten.

Bølstadbekken (Holstadbekken)

Bølstadbekken er utløpsbekken fra Østensjøvann og tilførselsbekken til Årungen. Bekken går 
først i jordbruksområder, før den følger skogsterreng ned til Årungen, ca 2 km nedstrøms.
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200-årsflom for Bølstadbekken er beregnet til 9,05 m3/s. Med 50 % klimatillegg blir det ved 
200 års flom 13,6 m3/s mot en normalvannføring på 0,4 m3/s.

Tilstand 
Bølstadbekken er klassifisert som god tilstandsklasse for bunnfauna og moderat 
tilstandsklasse for Tot-P, som totalt gir moderat økologisk tilstandsklasse (PURA, 
Årsmelding 2014, 2015) se Figur 77.

Naturmiljø
Bølstadbekken krysser E18 gjennom et intensivt jordbrukslandskap på begge sider av 
bekken før bekken går inn i skogsområdene øst for Årungen. Kantsonene er smale (bortsett 
fra en liten gjenværende rest av gråor-heggeskog), bekken er rettet ut/kanalisert og det er 
stor avrenning fra landbruksarealene. Hovedårsaken til vannkvaliteten er tilførsler av fosfor 
fra jordbruket ( (PURA, Årsmelding 2014, 2015)). Det er lite potensial for funn av rødlistearter 
eller andre ferskvannsorganismer i bekken på grunn av dette.

Foruten området med gråor-heggeskog er bekken på strekningen fra Østensjøvann NR og 
ned til Bølstad hovedsakelig en rett bekk med smal kantsone. 

Det er fisk i både Østensjøvann og Årungen (mort, gjedde, abbor og ål), og det er derfor 
grunn til å tro at Bølstadbekken også er fiskeførende, blant annet kan f.eks mort og abbor 
gyte i Bølstadbekken om våren.

Brukerinteresser
Det er ingen direkte utnyttelse av Bølstadbekken i ressurssammenheng, bortsett fra noe 
jordbruksvanning.

Forurensning
Det vil bli inntil 3 km ny vei som vil ha avrenning til Bølstadbekken, enten direkte eller via 
Østensjøvann. Alt vegvann vil samles opp og ledes via rensedam til vassdragene. Også 
alternativene med tunnel eller kulvert vil medføre oppsamling og kontrollert utslipp av 
tunnelvann fra rensebasseng til vassdrag.

Vurdering av verdi: 
Bølstadbekken har moderat økologisk tilstand og vurdert til middels verdi på grunn av 
tilførselsbekk til Årungen og gytebekk for fisk i Østensjøvann.

Østensjøvann

Østensjøvann er naturreservat for våtmark med fugler (referanse i Naturbase: VV00000771)

Tilstand 
Østensjøvann (005-5681-L) har dårlig økologisk tilstand, se Figur 77 (normalisert EQR-verdi 
0,37 ( (PURA, Årsmelding 2014, 2015))). Miljøtilstanden er basert på svært dårlig tilstand av 
total fosfor og kobber (vann-nett.no). Målene er god økologisk status, balansert fiskestatus, 
verneverdig fuglelokalitet, ikke oppblomstring av blågrønnbakterie (PURA, Årsmelding 2014, 
2015). Hovedutfordringen til vassdraget er overgjødsling med tilførsler av fosfor fra 
jordbruket (PURA, Årsrapport 2013, 2014).

Vannkvaliteten i Østensjøvann var tidligere karakterisert i tilstandsklasse 5 (svært dårlig)
pura.no Det er innvilget unntak for målsettingen for å nå målet om god økologisk tilstand 
innen 2021 pga. at det tar lang tid for jordbrukstiltak å virke effektivt pura.no. Det vurderes 
innsjørestaurerende tiltak for å fremskynde effekten. Østensjøvann mottar mye overvann fra 
tette flater i Ski sentrum. Det er gjennomført, eller foreligger planer om tiltak, for mye av dette 
vannet.



Vannmiljø - renseløsninger og konsekvensutredning 70

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS

Naturmiljø
Planområdet går gjennom landbruksarealer i søndre del av Østensjøvann vannforekomst. 
Østensjøvann med strandsoner, er et naturreservat (ID VV00000771, Østensjøvann) 
(Direktoratet for naturforvaltning , 1992). Formålet med fredningen er å sikre et viktig 
våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er knyttet til området, se 
vedlegg 4. Østensjøvann er en grunn innsjø med maks dyp på 7 meter og middeldyp på 2,5 
meter. Vannets teoretiske oppholdstid er på 45 dager (kilde: pura.no). Det er ikke registrert 
saltsjikting i vannet (Bækken & Haugen, 2012).

Innsjøen har en meget rik og variert strand - og vannvegetasjon. Reservatet har en viktig 
funksjon både som hekkeområde og som rasteplass for ande – og vadefugl under vår – og 
høsttrekket (Dale m. fl. 2011, Artsobservasjoner.no), se naturmiljø utredningen, rapport 211..

Vannet har en uvanlig stor produksjon av organisk materiale, og det er foretatt biologiske og 
limnologiske undersøkelser. For øvrig utgjør reservatet et viktig element i kulturlandskapet i 
et område som ellers er fattig på åpent vann. Bortsett fra i strandlinjen langs veien, er det 
ferdselsforbud i reservater i perioden 1.april til 30.september. Av rødlistearter er 
myrstjerneblomst (EN) registrert ved vannet i 1926. Ål (CR) er også registrert i vannet. Det er 
trolig flere rødlistearter registrert, men informasjon om dette er ikke tilgjengelig i offentlige 
databaser pr i dag. 

Brukerinteresser
Brukerinteressene i Østensjøvann er verneverdig fuglelokalitet og et viktig område for 
biologisk mangfold, jordbruksvanning samt noe friluftsliv og fritidsfiske, men begrenset pga. 
restriksjonene i verneområdet. Målsettingen er sikker jordbruksvanning og fortsatt friluftsliv 
og fritidsfiske.

Søndre del av nedbørfeltet til Østensjøvann - Grytelandsbekken – inngår i et nasjonalt
overvåkningsprogram for landbruks dominerte nedbørfelt, JOVA, se vedlegg 5 (JOVA -
Bioforsk, 2011). Hensikten med overvåkningen er å dokumentere miljøeffekter ved avrenning 
av næringsstoffer og plantevernmidler fra landbruket. Skuterudfeltet (Grytelandsbekken) har 
vært i drift siden 1994 og på grunn av lange tidsserier representerer det et viktig 
referansefelt.

Forurensning
Avrenning fra landbruk og kommunalt avløp fra Ski bidrar til forurensning av Østensjøvann. 
En fangdam for oppsamling og rensing av landbruksavrenning ved innløpet til Østensjøvann 
bidrar til bedret vannkvalitet. Nedbørfeltet ti fangdammen vil berøres av utbyggingen og tiltak
for å opprettholde fangdammen som forskningsstasjon vurderes.
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Vurdering av verdi: 
Det er dårlig økologisk tilstand i Østensjøvann i 2014.På grunn av miljømål, naturreservat og 
referansefelt for landbruksovervåkning (JOVA) settes verdien likevel til stor.

Grytelandsbekken (Skuterudbekken)

Grytelandsbekkens nedbørfelt er ca 4,4 km2 og domineres av landbruk (62%, i hovedsak 
korndyrking). Gjennomsnittlig verdi for 200-årsflom er beregnet til 6,1 m3/s. Med 50 % 
klimafaktor blir verdien 9,15 m3/s, og med normalavrenning på 83 l/s (Nve.no). Eksempel på 
variasjoner i avrenning er vist i Figur 78.Feil! Fant ikke referansekilden.

Figur 78 Avrenning i perioden 15.10.13 til 15.10.14 i Skuterudbekken (Skarbøvik, 2015).

Tilstand
Grytelandsbekken (Skuterudbekken) har per 2014 dårlig økologisk tilstand, se Figur 77 (EQR 
= 0,30) (PURA 2014). Vannkjemisk er det moderat tilstandsklasse basert på Tot-P, og dårlig
tilstandsklasse basert på bunnfauna og eutrofieringsinndeks (vann-nett.no)

Naturmiljø
Landbruksbekk med avrenning til Østensjøvann.

Brukerinteresser
Ingen brukerinteresser utover tilførsel til Østensjøvann. Benyttes som overvåkningsfelt for 
landbruksovervåkning (JOVA, NIBIO (tidligere Bioforsk))

Forurensning
Landbruksavrenning med høy nitrogen og fosforpåvirkning. En fangdam før utløpet til 
Østensjøvann reduserer påvirkningen nedstrøms.

Vurdering av verdi
Basert på økologisk tilstandsklasse har Grytelandsbekken (Skuterudbekken) liten verdi. På 
grunn av avrenning til naturreservat og referansefelt for landbruksovervåkning (JOVA) settes 
verdien til middels verdi.
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Tabell 3 Oppsummering av verdi for de ulike vannforekomstene på strekningen Nygård - kommunegrensa.

Nr Navn Delområde Beskrivelse Økologisk 
tilstand 

Verdi 

4 Årungen Jordbruksvanning, fisk Dårlig Middels 

5 Bølstadbekken Jordbruksvanning, gytebekk Moderat Middels 

6 Østensjøvann  Naturreservat 
 

Dårlig Stor 

7 Grytelandsbekken JOVA-overvåking Dårlig Middels 

4.1.6 Verdivurdering Kommunegrensa – Retvet
Vassdragenes økologiske tilstand er vist i Figur 79, hvor gul farge representerer moderat 
økologisk tilstand, oransje er dårlig tilstand og rød farge representerer svært dårlig økologisk 
tilstand.

Verdivurdering Kommunegrensa – Retvet inkluderer Glennetjern og Hølenvassdraget, 
Kråkstadelva og Bergerbekken (Tingulstadbekken), de to siste er del av Hobølvassdraget.
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Figur 79. Økologisk tilstand i vassdrag tilknyttet planområdet (www.vann-nett.no/saksbehandler), hvor gul farge 
representerer moderat økologisk tilstand og rød farge representerer svært dårlig økologisk tilstand. Ny E18 er vist 
med tykk strek. Nedbørfelt er vist i lysere rød farge.

Hølenvassdrageta

BergerbekkenKråkstadelva

Glennetjern

Hobølelva
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Figur 80. Økologisk tilstand i vassdrag i Ski kommune (Ski kommune. Grønt regnskap, 2013). Ny E18 er vist med 
tykk strek

Glennetjern

Nedbørfeltet til Glennetjern er ca. 1,4 km2, hvorav selve vannet utgjør 1 %. Det er ca. 55 % 
dyrket mark og 40 % skog i nedbørfeltet. Utløpsbekken fra Glennetjern har lite fall (1:700) de 
første kilometerne.

Tilstand
Glennetjern er ikke egen vannforekomst og dermed ikke separat karakterisert med hensyn til 
økologisk status i vann-nett.no. Glennetjern inngår i Hølenelva som i vann.nett.no er 
karakterisert med moderat økologisk tilstand, se Figur 81. I Ski kommune er øvre delen av 
Hølenvassdraget karakterisert med dårlig økologisk tilstand. (Ski kommune. Grønt regnskap, 
2013). Vannkvaliteten i Glennetjern var i 2009 klassifisert i tilstandsklasse 5, meget dårlig 
(Øygard, 2010) Figur 80, i hovedsak på grunn av landbruksavrenning og lokale 
avløpsanlegg. Det er i senere år gjennomført tiltak for å bedre vannkvaliteten, med blant 
annet rensedammer for avrenning fra landbruk og oppgradering av renseanlegg. Også 
lenger ned, nær utløpet ved Hølen har vassdraget tilstandsklasse 5, svært dårlig. Hovedkilde
til forurensning er her landbruket og kloakkrenseanlegg (Ski kommune. Grønt regnskap, 
2013).

Naturmiljø
Glennetjern er en rik kulturlandskapssjø av regional verdi (B), jfr naturmiljø utredningen.
Glennetjern er et artsrikt tjern lite påvirket av tekniske inngrep. Sjeldne arter som dvergmaure 
er registrert. Glennetjern har en ganske ordinær fauna av ferskvannsorganismer på grunn av 
at tjernet er ganske dypt uten særlig grunne og vegetasjonsrike partier. 
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Figur 81: Nedbørfelt (med rød strek) øverst i Hølenelva med Glennetjern er vist med gul strek, moderat 
økologisk tilstand. Foreslått trase er tegnet inn.

Brukerinteresser
Det tas noe vann fra tjernet til jordbruksvanning. Brukerinteressene til vannmiljøet lokalt er i
hovedsak knyttet til tjernet som kulturlanskapssjø.

Vurdering av verdi: 
I vann-nett.no er Glennetjern en del av Hølenvassdraget og karakterisert med moderat 
økologisk tilstand, som gir en middels verdi ihht håndbok V172. Lokalt viktig 
kulturlandskapssjø og fiskeinteresser i nedre del av vassdraget bekrefter verdivurderingen.

Hølenvassdraget

Hølenvassdraget (regine enhet 004.B), er del av vannområdet Morsa. Vassdraget starter ved 
Glennetjern med utløp til Kroerbekken, som går via Loskabekken til Hølenelva, som har utløp 
til sjøen ved Hølen.

Ny vei berører øverste del av nedbørfeltet i en strekning på inntil 1700 meter.

Området er dominert av landbruk med avrenning mot Glennetjern med et tilhørende
våtmarksområde. Kroerbekken har utløp fra Glennetjern med svært lite fall den første km.

Tilstand
I vann-nett.no er Hølenvassdraget karakterisert med moderat økologisk tilstand Kroerbekken 
øverst i Hølenvassdraget hadde i 2013 dårlig økologisk tilstand, se Figur 80. Det har ikke 
vært noe forbedring i bekken de 16 siste årene (Ski kommune. Grønt regnskap, 2013).
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Naturmiljø
Kroerbekken renner gjennom et intensivt jordbrukslandskap. Kantsonene er smale og det er 
stor avrenning fra landbruksarealene som gir svært dårlig økologisk status i bekken. Det 
ansees som lite potensial for funn av rødlistearter eller andre interessante 
ferskvannsorganismer

Brukerinteresser
Det er ingen direkte utnyttelse av øvre del av vassdraget i ressurssammenheng, men nedre 
del av elva er laks- og ørretførende.

Hølenelva er laks- og sjøørretførende opp til en dam ved Hølenfossen omlag 250 meter opp i 
hoved vassdraget. Det er gode oppvekstforhold for laks og sjøørret i strykpartiene nedenfor 
Hølenfossen og i øverste delen av Kjennsbekken, ca 18 km nedstrøms tiltaket.

Forurensning
Hovedkilde til forurensning er landbruket. På hovedstasjonen nederst i elva er vannkvaliteten 
i tilstandsklasse V (meget dårlig) med hensyn til innhold av næringsstoffer og bakterier. 
(2012)

Vurdering av verdi: 
I vann-nett.no er Hølenvassdraget karakterisert med moderat økologisk tilstand, mens Grønt 
regnskap i Ski kommune viser at øverste delen av Hølenvassdraget har dårlig økologisk 
tilstand (Ski kommune. Grønt regnskap, 2013). På grunn av lokalt viktig kulturlandskap, flere 
lokale tiltak for å bedre vannkvaliteten og fiskeinteresser i nedre del av vassdraget settes 
Hølenvassdraget til middels verdi.

Kråkstadelva

Kråkstadelva krysser E18 gjennom et intensivt jordbrukslandskap på begge sider av elva, 
kantsonene er smale og det er stor avrenning fra landbruksarealene som gir svært dårlig 
økologisk status i bekkene. 

Nedbørfeltet oppstrøms foreslått kryssing av E18 er ca 40 km2, med ca 45 % dyrket mark og 
45 % skog. Vassdraget er i et flomvassdrag med stor variasjon i vannføringen. 
Middelvannføringen er 17 l/s/km2, eller ca 630 l/s ved kryssing av ny E18, varierende mellom 
15 og 10 000 l/s, ved henholdsvis lavvann og flomtopper (nve.no).

Tilstand
Kråkstadelva har i vann.nett.no svært dårlig økologisk tilstand (nEQR = 0,49) (PURA 2012).

Kråkstadelva overvåkes på flere stasjoner, og hadde i 2013 dårlig til moderat vannkvalitet, se 
Figur 80. Indikatoralgene antydet meget lavt biologisk mangfold og et system i økologisk 
ubalanse. Hovedkilden til forurensning er avrenning fra landbruksområder og noe avløp fra 
spredt bebyggelse og kommunalt ledningsnett. Vannkvaliteten har likevel forbedret seg i 
forhold til tidligere år. Det er de siste årene gjennomført en rekke tiltak i landbruket og spredt 
bebyggelse. (Ski kommune. Grønt regnskap, 2013). Området er dominert av landbruk. 
Vannkvaliteten er sterkt påvirket av flomperioder med jorderosjon. Økologisk tilstand for 
bunndyr er god, for begroingsalger moderat, og for fisk svært god, men for fosfor er 
vannkvaliteten i Kråkstadelva moderat eller dårlig (Haande, 2011), se Tabell 4. Etter tidligere 
klassifiseringssystem var elva i tilstandsklasse 5, svært dårlig (Øygard, 2010).

Av nedbørfeltene til Storefjorden i Vansjø har Kråkstadelva fortsatt de høyeste verdiene av 
både næringsstoffer, partikler og tarmbakterier, selv om fosforverdiene i 2013-14 var de 
laveste siden 2007 (70 μg/l) (Skarbøvik, 2015).
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Figur 82: Nedbørfelt Kråkstadelva. Reginenr 003.CZ. Planområdet er grovt markert.

Naturmiljø
Kråkstadelva er kanalisert sør for eksisterende E18, og har mistet mye av sin økologiske 
funksjon på berørt strekning. Det er lite potensial for funn av rødlistearter eller andre 
økologisk interessante ferskvannsorganismer. Helt sør ved utløpet i Hobølelva er det fisk.

Brukerinteresser
Kråkstadelva utnyttes til jordbruksvanning. Nedstrøms mot Hobølelva er det noe fisk.

Forurensning
Hovedkilden til forurensning er avrenning fra jordbruksområder og noe avløp fra spredt 
bebyggelse og kommunalt ledningsnett. Vannkvaliteten har forbedret seg i forhold til tidligere 
år. Det er de siste årene gjennomført en rekke tiltak i landbruket og spredt bebyggelse. (Ski-
kommune, 2010)

Vurdering av verdi: 
Basert på dårlig økologisk tilstand vil Kråkstadelva ha liten verdi, men på grunn av at den er 
tilførselsbekk til drikkevannskilde, er den vurdert som middels til stor verdi.
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Tingulstadbekken

Hobølelva

Bergerbekken

Bergerbekken (renner over i Tingulstadbekken)

Bergerbekken renner gjennom landbruksarealer og over i Tingulstadbekken og ut i 
Hobølelva. Det er ingen overflatevann i denne delen av planområdet

Tilstand
Bergerbekken har moderat økologisk tilstand i vann-nett.no, basert på bunnfauna, fisk og 
påvekstalger. Grønt regnskap i Ski kommune viser at Bergebekken har dårlig økologisk 
tilstand (Ski kommune. Grønt regnskap, 2013), se Figur 83.

Området er dominert av landbruk med flere mindre lokale bekkeløp som samles i 
Bergerbekken. 
Forurensningskilder er avrenning 
fra landbruksområder og spredt 
bebyggelse. Vannkvaliteten er 
sterkt påvirket av flomperioder 
med jorderosjon. Beregninger av 
200 års flom, inkludert 50% 
klimafaktor, viser en vannføring 
på10,9 m3/s, mot en 
normalvannføring på 0,06 m3/s. 

Økologisk tilstand 
Tingulstadbekken, nedstrøms 
Bergerbekken, for bunndyr er 
Moderat/ Dårlig, for 
begroingsalger Moderat og for 
fisk Svært Dårlig (Haande, 2011), 
se Tabell 4.

Bergerbekken hadde etter 
tidligere klassifiseringssystem 
meget dårlig vannkvalitet (klasse 
5) i 2010. Vannkvaliteten har 
imidlertid forbedret seg i forhold 
til det de tre siste årene og 
nærmer seg nå dårlig 
vannkvalitet (klasse 4). Det er i 
de siste årene gjennomført en 
rekke tiltak i landbruket og spredt 
bebyggelse (Ski kommune. Grønt 
regnskap, 2013).

Figur 83: Nedbørfelt Hobølelva med Bergerbekken. Reginenr 003.D. 
Naturmiljø
Med moderat økologisk tilstand i bekken, og denne bekken også har en smal kantsone og 
betydelig påvirket av landbruksforurensning er det trolig ikke spesielle verdier i bekken på 
berørt strekning. 

Brukerinteresser
Brukerinteresser i Bergerbekken er jordbruksvanning,

Forurensning
Hovedkilden til forurensning er avrenning fra jordbruksområder og noe avløp fra spredt 
bebyggelse og kommunalt ledningsnett. Det er de siste årene gjennomført en rekke tiltak i 
landbruket og spredt bebyggelse. (Ski-kommune, 2010).
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Vurdering av verdi: 
Basert på økologisk tilstand vil Bergerbekken ha middels verdi, men på grunn av at den er 
tilførselsbekk til drikkevannskilde.er den vurdert som middels til stor verdi.

Vansjø – Hobølvassdraget

Tilstand 
Det er gjennomført undersøkelser av miljøtilstand og systematisk overvåking av 
vannkvaliteten i Morsa-vassdraget i regi av Morsa Vannområdeutvalg. Overvåkingen følger 
metode beskrevet gjennom EUs vannrammedirektiv og Vannforvaltningsforskriften. Det er 
gjennomført overvåking i utløpet av Kråkstadelva, samt både oppstrøms og nedstrøms i 
Hobølelva. Planområdet berører ikke Hobølelva direkte, men Hobølelva får avrenning via 
Kråkstadelva og Bergerbekken. Tabell 4 er hentet fra NIVA rapport: Klassifisering av 
økologisk tilstand i elver og innsjøer i Vannområde Morsa iht Vanndirektivet (Haande, 2011)
og viser en oppsummering fra 2011 av økologisk tilstand (normalisert EQR) for 
begroingsalger, bunndyr og fisk for elver/bekker som berøres av planarbeidet. Økologisk 
tilstand i Kråkstadelva er” Moderat”, mens Tingulstadbekken får tilstanden ”Svært dårlig”. 
Tilstanden i Hobølelva et godt stykke oppstrøms (Hobølelva Svikebøl) og nedstrøms 
(Hobølelva Årås) planlagt tilførselspunkt, er begge” Moderat”.  Lenger ned i Hobølelva, ved 
Kure, er tilstanden «Dårlig». Det er ikke registrert endringer i klassifiseringen ved senere 
overvåkingsresultater (Skarbøvik, 2015).

Tabell 4: Oversiktstabell over økologisk tilstand i berørte elver og bekker (NIVA-rapport, Haande et al 2011).
SG (blå) = Svært god tilstand, G (grønn) = God tilstand, M (gul) = Moderat, D (oransje) = Dårlig tilstand og SD 
(rød)= Svært dårlig tilstand. Grensen mellom G/M = Miljømålet som er 0,6 eller bedre. Total klasse etter ”det 
verste styrer prinsippet”.

Begroing Bunndyr Fisk Tot-P Total klasse

Status nEQR Status nEQR Status nEQR Status nEQR Status nEQR

Hobølelva 
Svikebøl M 0,54 G 0,76 M 0,48 SG 0,81 M 0,48

Tingulstadbekken/ SG 0,94 M/D 0,39 SD 0,00 SD 0,00

Kråkstadelva M 0,41 G 0,72 SG 0,90 <M <0,6 M 0,41

Hobølelva Årås M 0,49 M 0,58 SG 0,90 M 0,49

Hobølelva Kure M 0,46 G 0,65 D 0,21 <M <0,6 D 0,21

Gjennom Morsa prosjektet er det gjennomført omfattende tiltak innen jordbruk og avløp for å 
nå miljømålene.

Analyser av langtids trender i Hobølelva viser synkende fosfor- og nitrogen- tilførsler, mens 
partikkeltilførslene er mer stabile (Morsa 2015)

Brukerinteresser 
Vansjø – Hobølvassdraget er del av vannområdet Morsa. Vassdraget har utløp i Vansjø, 
som er hoved drikkevannskilde for Mosseregionen med 65 000 personer og 
reservevannkilde for Sarpsborg og Fredrikstad med over 100 000 personer. 

Vansjø - Hobølvassdraget er varig vernet i verneplan for vassdrag (St.prp. nr. 4 (1972-73)
med bakgrunn i friluftsinteressene i og langs vassdraget. Det er særlig innsjøen Vansjø det 
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knytter seg lokale, regionale og nasjonale friluftsinteresser til, men det gjelder også flere av 
sideelvene, og da særlig Hobølelva. Vassdraget brukes også til jordbruksvanning og både 
elver og innsjøer brukes til fritidsfiske (flere fiskeslag samt kreps). I Vansjø foregår det 
dessuten noe yrkesfiske, som det er interesse for å utvikle. Det er også påvist 
elveperlemusling i Hobølelva oppstrøms tilførselspunkt for avrenning fra ny E18.

Forurensning
Hovedkilde til forurensning er landbruket.   

Det pågår en løpende opprydding med tiltak mot avrenning fra landbruk og utbygging av 
avløpsnettet med påfølgende sanering av lokale utslipp fra eksisterende boliger i området. 

Vurdering av verdi: 
På grunn av at vassdraget er tilførselsbekk til drikkevannskilde settes verdien til stor.

Tabell 5 Oppsummering av verdi for de ulike vannforekomstene på strekningen Nygård - kommunegrensa.
Nr Navn Delområde Beskrivelse Økologisk 

tilstand 
Verdi 

8 Glennetjern Lokalt viktig kulturlanskapssjø Moderat Middels 

9 Hølenvassdraget  
Vannmiljø i nedre del av elva, fiskeførende 

Moderat Middels 

10 Kråkstadelva Drikkevannskilde i nedstrøms vansjø Svært 
dårlig 

Middels/stor 

11 Bergerbekken Drikkevannskilde i nedstrøms vansjø Moderat Middels/stor 

4.2 Omfang og konsekvensvurdering

Vannmiljø/miljøtilstand vurderer omfang ut fra risiko for endring. Omfangsvurderingen
baserer seg på en skjønnsmessig vurdering av hvor stor forringelse tiltaket medfører, 
hvordan det påvirker muligheten til å opprettholde/ nå god miljøtilstand og hvordan det 
påvirker liv i vannforekomsten. I vegprosjekter med stor trafikktetthet og/eller sårbare 
resipienter bør påvirkningen fra tiltaket belyses ved a beregne avrenningen av miljøskadelige 
forbindelser fra den planlagte vegen og en vurdering av deres påvirkning på vannmiljøet.
I henhold til Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. Tiltak for å redusere påvirkning skal konkretiseres 
gjennom YM-plan for prosjektet.

Vannforskriften" (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) gjennomfører EU's vanndirektiv 
(2000/60/EF) i norsk rett. I vassdrag hvor eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt 
«god økologisk» status, skal det iverksettes tiltak. Tiltakene skal være påbegynt eller helst 
gjennomført innen 2018 og skal ha virkning på vannkvaliteten innen 2021. Målet om 
forbedret tilstand skal helst være nådd i 2021 om ikke det er godkjent utsatt frist. Etablering 
av ny veg kan føre til forurensning av nedstrøms vassdrag. Forurensningstilførselen kan bli 
spesielt stor ved inngrep i bekkedaler, i ustabile masser og i områder med mye vanntilførsel 
inn i området. Det er særlig anleggsperioden som er utsatt.
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Det er beregnet en ÅDT (årlig døgntrafikk) på 25000 ved åpningen av ny E18. Ny veg vil i 
hovedsak belaste de samme vassdragene som eksisterende veg, men på litt andre punkt. 
Unntaket er Glennetjern, som ikke tidligere har vært belastet med avrenning fra E18. 

Ny E18 vil i store deler av traseen gå i nytt terreng. Det er gjennomført en beregning av 
tilførsel av tungmetaller, PAH fra vegen til nedstrøms vassdrag, korrigert for størrelse på 
vassdraget og evne til fortynning. For beregning av vannføring i nedstrøms vassdrag, er NVE 
sitt lavvannskart benyttet. Forurensningsbelastningen er basert på SVV’s Utslippsfaktorer fra 
veg (UTB 2004/08) ved gitte ÅDT, Tabell 6.

Tabell 6 Utslippsfaktorer fra veg til vann, (g/km/år). Fra Statens vegvesen Rapport 2004/08. ÅDT 5000, 15000 og 
30000 er fra rapport, 10 og 20 og 25 000 er ekstrapolert.
ÅDT  Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg P N SS Olje PAH BaP 

5000 35 196 317 1,2 5,1 5,9 0,26 745 4224 421074 870 4 0,04 
10000 51 286 529 1,6 11 11 0,29 1028 5232 515308 2067 5,9 0,09 
15000 66 377 742 2 17 16 0,32 1312 6240 609542 3264 7,8 0,13 
20000 110 558 1335 3,2 33 29 0,43 1910 9280 895990 6528 12 0,27 
25000 154 1929 700 4,4 48 43 0,53 2507 12320 1182304 9792 15 0,40 

30000 198 920 2522 5,6 64 56 0,64 3105 15360 1468885 13056 19 0,54 

Konsentrasjon for de enkelte forurensningsstoffene fra vegen er knyttet opp mot
klassifisering av tilstand og egnethet for det enkelte stoffet, hentet fra Sft-veiledning 97:04; 
Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. 

I Klassifiseringsveilederen for miljøtilstand i vann (Veileder 02:2013), er det satt 
grenseverdier for fosfor og nitrogen samt for økologisk og kjemisk tilstand. Det er ikke satt 
grenseverdier for metaller.

Utvidelse og utbygging av ny veg kan føre til forringelse av vannkvaliteten. Risikoen for 
forringelse vil avhenge av mange faktorer; blant annet avstand fra veg til vassdrag, ÅDT på 
vegen, samt de lokale naturforholdene og sårbarheten til vassdraget. Det er gjennomført en 
beregning av konsentrasjon i resipient etter forurensningsbelastning fra veg basert på 
normalavrenning og ÅDT 25 000, se Tabell 7. Anbefalte utslippsmengder er tatt fra SVV 
rapport 2004/08, dvs forurensninger fra vegtrafikk før renseløsning. Det er Gjersjøen og 
Glennetjern som kan få vann i klasse 2, dvs moderat forurenset. Modellberegningene for 
Gjersjøen viser at dette ikke vil påvirke vannkvaliteten til drikkevannskilden, se 5.1.1.

Forutsetning fra kommunedelplanen et at alt overvann fra både dagsone og 
tunnelvaskevann, skal renses før utslipp til resipient. Kapittel 5 beskriver konkrete løsninger 
for avrenning fra veg og fra tunnel. Alle omfangsvurderinger i er gjennomført med denne 
forutsetningen. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av restutslipp til nedstrøms resipient 
etter rensing, basert på partikkelbinding og løselighet. Rensedammer vil erfaringsmessig 
holde tilbake mellom 60 og 90 % av partiklene og dermed forurensninger bundet til partikler, 
slik som tungmetaller og PAH. Det er avsatt arealer for rensedammer som utgjør minimum 
2% av redusert areal. Dette tilsvarer erfaringsmessig ca 80 % tilbakeholdelse av partikler og 
55% reduksjon av fosfor (VA_Miljøblad, 2007). Løste forurensninger og salter vil imidlertid
passere rensedammene. Ekstra rensetrinn kan settes inn i særlig sårbare resipienter, for 
enkelte løste forurensninger. Salter løses i vann og kan ikke stoppes ved kjente 
renseløsninger. Tiltak for å redusere saltpåvirkning er redusert saltforbruk, eller avledning av 
salt avrenningsvann bort fra sårbare resipienter.
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Tabell 7 Beregnet konsentrasjon i resipient etter forurensningsbelastning fra veg basert på normalavrenning og 
ÅDT 25 000. Anbefalte utslippsmengder er tatt fra SVV rapport 2004/08, dvs forurensninger før renseløsning.
(Forurensningsparameter økning ÅDT (g/km/år) * km veg * 100 0000 ug/g ) / vannføring /l/år= 
Forurensningsparameter ug/l

  Pb Zn Cu Cd Cr Ni Hg Part. 

g/km/år ved 25000ÅDT 154 1929 700 4,4 48 43 0,53 1182304 

Forurensningsparameter ug/l         
Gjersjøen 0,20 2,6 0,9 0,006 0,06 0,06 0,0007 1,6 
Bølstadbekken  0,08 1,1 0,4 0,002 0,03 0,02 0,0003 0,6 
Grytlandbekken 0,10 1,2 0,4 0,003 0,03 0,03 0,0003 0,8 
Glenne 0,32 4,1 1,48 0,009 0,10 0,09 0,0011 2,5 
Kråkstadelva 0,02 0,2 0,1 0,000 0,00 0,00 0,0001 0,1 
Bergerbekken 0,13 1,6 0,6 0,004 0,04 0,03 0,0004 1,0 
 
Grenseverdi i vann, μg/l 

  
mg SS/l 

 Klasse 1 Ubetydelig 
forurenset < 0,5 < 5 < 0,6 < 0,04 < 0,2 < 0,5 < 0,002 < 1,5 
Klasse 2 Moderat 
forurenset 0,5 - 1,2 5 - 20 0,6 - 1,5 0,04 - 0,1 0,2 - 2,5 0,5 - 2,5 0,002 - 0,005 1,5 - 3 
Klasse 3 Markert 
forurenset. 1,2 - 2,5 20 - 50 1,5 - 3 0,1 - 0,2 2,5 - 10 2,5 - 5 0,005 - 0,01 3 - 5 

Forurensningsparameter uten grenseverdier:

  P N Olje PAH BaP 
g/km/år ved 25000ÅDT 2507 12320 9792 15 0,40 

Forurensningsparameter ug/l      
Gjersjøen 3,3 16,3 13,0 0,02 0,0005 
Bølstadbekken  1,4 6,7 5,3 0,01 0,0002 
Grytlandbekken 1,6 7,9 6,3 0,01 0,0003 
Glenne 5,3 26,0 20,6 0,03 0,0008 
Kråkstadelva 0,2 1,2 1,0 0,00 0,0000 
Bergerbekken 2,0 10,07 8,0 0,01 0,0003 
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4.2.1 Vinterbro – Nygård
Omfang og konsekvenser strekning i Ås kommune, på strekningen mellom Vinterbro og 
Nygård.

Nr Navn 
delområde

Omfang og konsekvens i driftsfasen

1
2
3

Gjersjøen
Fåleslora, 
Vassflobekken, 

Ny E18 vil gå i tilnærmet samme trase som eksisterende veg. Økt 
trafikk og større vegareal vil bidra til noe økt forurensningsbelastning,
men nedbørfeltet er så stort at beregnede forurensningsutslipp gir 
ubetydelig økning i forurensningskonsentrasjon til Gjersjøen. Store 
kryss både ved Vinterbro og Nygård, gir økt fare for uhell med mulig 
forurensning. Det er planlagt tre rensedammer på strekningen; ved 
Nygårdkrysset, ovenfor Vinterbrokrysset og på Vinterbrosletta,

Tiltaket er vurdert til å ha lite til intet omfang. Stor verdi sammenholdt 
med lite til intet omfang gir middels negativ konsekvens (- -).

4.2.2 Nygård – kommunegrensa
Omfang og konsekvenser på strekning i Ås kommune, på strekningen mellom Nygård og
kommunegrensa.

Nr Navn Omfang og konsekvens i driftsfasen

4 Årungen

Avrenning til Årungen via Bølstadbekken (3 km elvestrekning) med 
flere fossefall for lufting og rolige partier for sedimentering. Beregnet 
lav økning av forurensningskonsentrasjon i Bølstadbekken gir liten
påvirkning på Årungen
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels verdi sammenholdt 
med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

5 Bølstadbekken

Det vil bli rundt 4 km ny vei som vil ha avrenning til Bølstadbekken, i
tillegg til ca 2 km vei via Østensjøvann, se neste punkt.
Holstadtunnelen vil ha avrenning via rensebasseng før kontrollert 
utslipp til Bølstadbekken. Nedbørfeltet er så stort at beregnede
forurensningsutslipp gir ubetydelig forurensningsbelastning på 
Bølstadbekken. Avrenningen fra vegstrekning (3 km) er planlagt via 
tilstrekkelig stort rensebasseng før utslipp til resipient. Dykket innløp 
og utløp vil sikre mulighet for oppsamling av eventuelle uhellsutslipp.
Tiltaket er vurdert til å ha middels omfang. Middels verdi 
sammenholdt med middels omfang gir middels negativ konsekvens
( - -).
For konsekvenser av massedeponi 4a og 4b henvises til omtale i 
temarapport Deponier. Deponiområdene har over 1 km åpent 
bekkeløp før utløp i Bølstadbekken.

6
7

Østensjøvann / 
Grytelandsbek
ken

Det vil bli inntil 2 km meter ny vei som vil ha avrenning til 
Grytelandsbekken og videre til Østensjøvann. Det etableres 
rensebasseng før utslipp til Grytelandsbekken.
Eksisterende fangdam for oppsamling og rensing av 
landbruksavrenning ved innløpet til Østensjøvann bidrar til bedret 
vannkvalitet (opp mot 50 % reduksjon av suspendert stoff, Bioforsk).
Fangdammen vil berøres av utbyggingen og tiltak for å opprettholde 
fangdammen vurderes.
Salt vil passere fangdammen. 2 km ny veg vil gi en marginal økning i 
total saltmengde til Østensjøvann. Det er ikke målt saltindusert sjikting 
(Bækken & Haugen, 2012).
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Nr Navn Omfang og konsekvens i driftsfasen
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Stor verdi sammenholdt med 
intet omfang gir liten til ubetydelig negativ konsekvens (0-).

Massedeponi 8 ligger nær vannskille, men har avrenning mot 
Grytelandsbekken. Det henvises til temarapport «Deponier» for 
konsekvensvurderinger av massedeponi 8.

4.2.3 Kommunegrensa – Retvet
Omfang og konsekvenser på strekningen i Ski kommune, fra kommunegrensa til Retvet.

Nr Navn delområde Omfang og konsekvens i driftsfasen

8 Glennetjern

1700 meter ny vei vil ha avrenning til Glennetjern og Kroerelva.
Beregnede forurensningsutslipp til Glennetjern gir moderat 
forurensningsbelastning for enkelte tungmetaller, særlig kobber. 
Rensedam vil redusere partikkelavrenningen og 
forurensningsbelastningen til ubetydelig.
Glennetjern kan være sårbart for saltpåvirkning, der beregnet 
saltkonsentrasjon fra vegen er ca 12 mg Cl/l. Dersom saltet ikke 
transporteres ut av tjernet, vil bunnvannet ble påvirket negativt. 
Renseløsning er planlagt ved veg, alternativt som del av våtmark 
ved tjernet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels omfang. Moderat verdi 
sammenholdt med intet til middels omfang gir middels negativ
konsekvens (- -).

9 Hølenvassdraget

Avrenning til Hølenvassdraget nedstrøms Glennetjern vil være 
ubetydelig. 
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels verdi sammenholdt 
med intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

10 Kråkstadelva

Det vil bli inntil 3 km ny vei som vil ha avrenning til Kråkstadelva. 
Frestadtunnelen vil ha avrenning via rensebasseng før kontrollert 
utslipp til Kråkstadelva. Nedbørfeltet er så stort at beregnede økte 
forurensningsutslipp gir ubetydelig økt forurensningsbelastning på 
Kråkstadelva. Særlig viktig å hindre avrenning fra eventuelle 
uhellsutslipp, da vassdraget har avrenning til Vansjø, som er 
drikkevannskilde
Tiltaket er vurdert til å ha lite eller intet omfang. Middels til stor verdi 
sammenholdt med lite til intet omfang gir liten negativ konsekvens
(-).
Hoveddelen av massedeponi 2.2 har avrenning mot Kråkstadelva. 
Massedeponi 19 ligger delvis i en forsenkning med avrenning mot 
Kråkstadelva.  Det er ingen åpne bekkeløp i nærmområdet, men et 
lite bekkesig som brukes som vannforsyning i dalbunnen. 
Det henvises til temarapport «Deponier» for omtale av 
konsekvenser for vannmiljø for deponi 2.2 og 19. 

11 Bergerbekken

Det vil bli inntil 1,5 km ny vei som vil ha avrenning til Bergerbekken. 
Frestadtunnelen vil ha noe avrenning via slamavskiller og 
oljeavskiller før utslipp til Bergerbekken. Nedbørfeltet er så stort at 
beregnede forurensningsutslipp gir ubetydelig økt 
forurensningsbelastning. Særlig viktig å hindre avrenning fra 
eventuelle uhellsutslipp, da vassdraget har avrenning til Vansjø, 
som er drikkevannskilde
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Nr Navn delområde Omfang og konsekvens i driftsfasen

Tiltaket er vurdert til å ha lite eller intet omfang. Middels verdi 
sammenholdt med lite til intet omfang gir liten negativ konsekvens
(-).

Deponiområde 24 ligger på en ravine med avrenning mot 
Bergerbekken.  Det er åpent bekkeløp i bunn av ravinene som går 
inn i lukket bekkeføring før åpen bekk med utløp til Bergerbekken. 
Det henvises til temarapport «Deponier» for omtale av 
konsekvenser for vannmiljø for deponi 24.
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5 KONSEKVENSUTREDNING VANNRESSURSER

Som en del av planarbeidet er private anlegg som omfatter jordbruksdrenering, VA-anlegg, 
brønner, gårdsdammer etc. registrert. Opplysninger om dette er innhentet via spørreskjema 
til berørte grunneiere og kontakt med aktuelle etater. 

Drenering og hydrotekniske anlegg i landbruket skal ivaretas på eksisterende og nye 
jordbruksarealer. 

5.1 Verdivurdering 
Kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på kriterier i Statens vegvesen 
Håndbok V712. 

Tabell 8 Kriterier for vurdering av vannressursenes verdi ihht håndbok V712

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder 
med overflatevann/ 
grunnvann

Vannressurser som har 
dårlig kvalitet eller liten 
kapasitet. Vannressurser 
som er egnet til 
energiformål.

Vannressurser med middels 
til god kvalitet og kapasitet til 
flere husholdninger/gårder. 
Vannressurser som er godt 
egnet til energiformål

Vannressurser med meget 
god kvalitet, stor kapasitet og 
som det er mangel på i 
området. Vannressurser av 
nasjonal interesse til 
energiformål.

Alle kjente brønner i området er besøkt med kartlegging av status mht detaljplassering og 
tilstand til de enkelte brønnene i området. Vannkvalitet er analysert i alle brønnene som har 
installert pumpe, se rapport 261.

5.1.1 Overordnet verdivurdering 

Overflatevann 

Innen planområdet er det ett større overflatevann – Østensjøvann, som brukes til 
jordbruksvanning, og ett lite tjern - Glennetjernet. Nordre del av planområdet renner til 
Gjersjøen, som er drikkevannskilde, og østre del av planområdet renner til Hobølelva og 
videre til Vansjø, som også er drikkevannskilde. Bortsett fra uttak til jordbruksvanning er det 
begrenset utnyttelse av overflatevannet som ressurs. 

Gjersjøen
Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner, og forsyner i underkant av 
40 000 innbyggere med drikkevann. Vanninntaket til vannverket er plassert mot østlig bredd 
omtrent midt på innsjøen. Hoved inntaket for råvann er nær bunnen på ca. 36 meter dyp. Et 
reserveinntak finnes nær overflaten på ca. 6 meters dyp. 

Normale verdier for turbiditet i råvannet er mellom 0,5 og 4 FTU (Bækken, Torleif; Aanes, 
Karl Jan; Tjomsland, Torulv, 2013). Omløpshastigheten for Gjersjøen er ca 3 år. For 
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Follobanen er det gjennomført en innledende modellberegning for å sannsynliggjøre hvorvidt 
økt partikketransport via utbygging av Follobanen via Dalsbekken til Gjersjøen kan bli et 
problem for råvannskvaliteten og drikkevannsforsyningen (Bækken, Torleif; Aanes, Karl Jan; 
Tjomsland, Torulv, 2013). Modellering av økt tilførsel på 100 mg/l fra Dalsbekken til 
Gjersjøen, viser at dette i anleggsperioden vil gi en økt partikkelkonsentrasjon på under 0,4 
FTU ved drikkevannsinntaket (Bækken, Torleif; Aanes, Karl Jan; Tjomsland, Torulv, 2013).
En slik økning i turbiditeten vil være innen normale variasjoner av dagens verdier. Dette gir 
da grunnlag for å anta at det sannsynligvis ikke vil bli påviselige endringer i vanninntaket 
(Bækken, Torleif; Aanes, Karl Jan; Tjomsland, Torulv, 2013). Utløpet av Fåleslora ligger ca 5 
km sør for vanninntaket, helt i sør av Gjersjøen og beregningene over kan overføres til 
utslipp fra Fåleslora. 

Vurdering av verdi: 
På grunn av Gjersjøen som drikkevannskilde settes verdien til stor.

Vansjø
Drikkevannet for Mosseregionen blir produsert ved Vansjø vannverk. Hoved inntaket ligger i 
Storefjorden på 25 meters dyp. Kvaliteten på råvannet varierer hele tiden som følge av 
naturlige sesongvariasjoner med varierende vær og temperaturer. Råvannet ved Vansjø 
vannverk har turbiditet på 0,23, med maksimum på 0,68 FTU. Drikkevannet gjennomgår fem 
behandlingstrinn: mikrosiling, direktefiltrering, kullfiltrering, desinfeksjon og alkalisering. 

Vannverket forsyner cirka 70.000 personer med drikkevann, men er også reservevannkilde 
for Sarpsborg og Fredrikstad, m.a.o. for mer enn halve Østfolds befolkning. 

Vansjø ligger ca 30 km nedstrøms anlegget for ny E18. Forurensning fra E18 er ingen 
direkte trussel mot vannkvaliteten til vannverket, men større uhell med utslipp direkte i l 
vassdragene kan få følger for vannkvaliteten i hele vassdraget nedstrøms. Det er ikke 
foretatt en beregning av sannsynlighet for påvirkning av vannverket.

Vurdering av verdi: 
På grunn av Vansjø som drikkevannskilde settes verdien til stor.

Jordbruksvanning
Ved jordbruksvanning brukes vann fra borebrønner, vann fra innsjøer, elver eller 
vanningsdammer. Vannkilder kan være påvirket av forurensing i form av 
sykdomsfremkallende mikroorganismer og uønskede kjemiske stoffer, og forårsake sykdom, 
dersom dette benyttes til vanning av grønnsaker som skal spises uten forutgående 
behandling. Gjeldende regelverk stiller ikke detaljerte krav til vanningsvannets hygieniske 
eller kjemiske kvalitet. Det er imidlertid flere anbefalinger og retningslinjer, blant annet at det 
som minimum skal analyseres for E.Coli (ww.matmerk.no).

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet kvalitetskrav for vann til 
jordbruksvanning  (Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 2014), der både bakteriologiske og 
kjemiske farer er vurdert. Vannkilden som benyttes og metoden for vanning (spreder, drypp 
eller undervanning) samt tidspunkt i forhold til innhøsting vil påvirke sårbarheten for 
forurensning.
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Tabell 9 Variasjon i vannkvalitet som funksjon av vannkilden (OMARFA 2010)
Type vannkilde Variasjon i vannkvalitet

Elv eller bekk Høy
Dam fylt av vann fra bekk, grøft eller avrenning Høy
Innsjø Middels
Dam fylt med grunnvann, vann fra kilde eller brønn Middels
Brønn som leverer direkte til vanningssystemet Middels
Vann fra godkjente kommunale eller private vannverk Lav

VKM konkluderer etter en gjennomgang av data fra vassdrag i Norge (NIVA 2012) med at 
konsum av grønnsaker vannet med overflatevann fra lokale kilder neppe utgjør vesentlig 
høyere helsemessig risiko med tanke på tungmetaller og persistente organiske miljøgifter 
enn konsum av jordbruksvekster vannet med vann fra drikkevannsnettet 
(Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 2014).

Bekker, elver og vann som benyttes til jordbruksvanning har lokalt stor betydning for 
landbruket. Uttak av vann fra små og mellomstore vannforekomster kan komme i konflikt 
med vannføring.

Vurdering av verdi: 
På grunn av bekker, elver og vann som lokalt viktig for landbruket settes verdien til middels.

Grunnvann 

Det er ingen store grunnvannsressurser innen planområdet. Grunnvannsressursene er stort 
sett knyttet til grunnvann i fjell. Lokalt kan grunnvann i løsmasser også utnyttes. 

Det er kartlagt 29 eiendommer med lokale vannkilder i planområdet; 15 borebrønner i fjell, 12
løsmassebrønner og 5 gårdsdammer, se Figur 84 og Tabell 10.

Bergartene på strekningen består overveiende av prekambriske gneisbergarter, med normal
vanngiverevne fra 200 l/time til 1500 l/t, med en medianverdi på 300 - 600 l/time (Gunderen 
& DeBeer, 2009). Prosjektområdet ligger i sin helhet under marin grense, som i området er 
på ca 200 moh. 

Vurdering av verdi: 
Verdivurderingen av grunnvann som ressurs er satt til liten eller middels verdi, basert på at 
ressursen i hovedsak er lokal og begrenset og at det er mulig å erstatte lokale brønner.
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Figur 84 Plassering av registrerte brønner langs trase
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Tabell 10 Informasjon om registrerte brønner langs traseen. Data fra spørreundersøkelse og brønnbesøk.
Forklaring på konsekvensgrad, se kap 5.2.
BronnNr Gnr Bnr Adresse AdrNr BronnType Formål Vannprøve Konsekvens 

1 101 1 Kongeveien 197 Fjellbrønn Vannforskyning Ikke pumpe Ingen

2 100 3 Kongeveien 165 Fjellbrønn Vannforskyning Ikke pumpe Ingen

3 97 9 Langlisletta 79 Løsmassebrønn Gårdsdrift x Middels 

4 97 3 Sneis Vestre Løsmassebrønn Ikke i bruk Ikke pumpe Ingen

5 97 13 Langlisletta 79 Gårdsdammer Gårdsdrift Ikke pumpe Middels

6 62 12 Solbakken Holstad Løsmassebrønn Vannforskyning Ikke pumpe Stor

7 61 1 Ascheim gård, Holstadveien 101 Fjellbrønn Ikke i bruk Ikke pumpe Middels

8 61 201 Nordre Skuterudvei 4 Løsmassebrønn Vannforskyning x Middels

9 71 7 Nedre Skuterudvei 7 Løsmassebrønn Vannforskyning x Middels

10 71 8 Nordre Skuterudvei 9 Fjellbrønn Vannforskyning x Middels

11 61 34 Nordre Skuterudvei 16 Løsmassebrønn Vannforskyning x Middels

12 71 1 Nordre Skuterudvei 29 Gårdsdammer Reservevann x Stor

13 71 2 Skuterudveien 21 Løsmassebrønn Vannforskyning x Liten

14 8 1 Askimveien 105 Løsmassebrønn Vannforskyning x Middels

15 9 1 Store Gryteland, Askimveien 111 Løsmassebrønn Vannforskyning x Liten

16 9 5 Store Gryteland, Askimveien 111 Fjellbrønn Vannforskyning x Stor

17 9 4 Store Gryteland, Askimveien 111 Fjellbrønn Vannforskyning x Middels

18 10 5 Askimveien Gårdsdammer Gårdsdrift x Liten

19 12 2 Glenneveien Fjellbrønn Vannforskyning x Middels

20 11 1 Glenneveien 10 Løsmassebrønn Vannforskyning x Stor

21 10 7 Glenneveien 6 Fjellbrønn Vannforskyning x Middels

22 14 21 Bjastadveien 25 Fjellbrønn Vannforskyning x Middels

23 32 3 Halmstadveien 10 Gårdsdammer Hagevanning Ikke pumpe Liten

24 31 2 Nesvegen 12 Løsmassebrønn Vannforskyning x Stor

25 44 Askimveien 214 Kilde Vannforskyning x Middels

26 44 Askimveien 179 Fjellbrønn Annet_ x Liten

27 44 5 Askimveien 220 Fjellbrønn Vannforskyning x Liten

28 41 2 Bergerveien 10 Fjellbrønn Vannforskyning x Liten

29 43 2 Askimveien 234 Fjellbrønn Vannforskyning 
Tatt prøve i
nabo parsell 

Stor
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5.2 Omfang- og konsekvensvurdering 
Graving i løsmassene vil kunne påvirke både gravde brønner og borebrønner i fjell. Gravde 
brønner og gårdsdammer vil kunne påvirkes av graving både oppstrøms og nedstrøms 
anlegget. Påvirkningen kan være midlertidig eller permanent og gjelder både vannmengde 
og særlig vannkvalitet (partikler, turbiditet, nitrogen, jern og mangan). 

Sprengning i nærområdet til brønnen kan ha stor betydning både for borebrønner i fjell, 
løsmasse brønner og gårdsdammer. Sprengning kan ha midlertidig eller permanent effekt på 
vannkvalitet med økt turbiditet (partikler), og i noen tilfeller endring av vannmengde.

Alle brønnene er kartlagt med hensyn til sårbarhet, vannkvalitet, vannmengde og bruk. 
Undersøkelsen danner grunnlag for en sårbarhetsvurdering, og en basis for å vurdere 
eventuell påvirkning av de enkelte brønnene. 

I områder der brønnen ligger mer enn 100 meter fra veianlegget, dvs midlertidig eller 
permanent inngrep i terrenget ved graving, sprengning eller oppfylling av deponier, settes 
omfanget til lite/ intet omfang. 

Anleggsområder som ikke direkte påvirker brønnen, men som ligger nærmere enn 100 meter 
fra brønn eller vassdrag settes til middels negativt omfang og konsekvens. 

Brønner som påvirkes vil i en akutt situasjon erstattes med tilkjøring av vann. Dersom 
brønnen er varig skadet vil den kunne erstattes av ny tilsvarende brønn eller tilkobles 
offentlig nett.
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Figur 85: Registrerte brønner langs ny trase for E18 i Ås kommune med midlertidig anleggsområde vist som 
brunt. Brønner som ligger mer enn 100 meter unna planlagt E18 og midlertidig anleggsområde, berøres ikke av 
utbyggingen. 

13
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Figur 86: Registrerte brønner langs ny E18 i Ski kommune med midlertidig anleggsområde vist som brunt. 
Brønner som ligger mer enn 100 meter unna planlagt E18 og midlertidig anleggsområde, berøres ikke av 
utbyggingen. 
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6 AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSFASE

6.1 Anleggsfasen
Avbøtende tiltak nevnt under er aktuelle tiltak som bør gjennomføres for å minimere 
potensielle påvirkninger på vassdrag fra denne type utbygging, med omfattende graving i silt 
og leire i kort avstand fra vann og vassdrag. I YM-planen skal det inkluderes planer for
gjennomføring av spesifikke tiltak med forslag til lokalisering, utforming, dimensjonering og 
teknisk beskrivelse. 

6.1.1 Overflateavrenning
Overflateavrenning omfatter vann fra området oppstrøms anleggsområdet, samt avrenning 
fra selve anleggsområdet.  Vannmengden fra oppstrøms område (fremmedvann) til 
anleggsområde bør reduseres til et minimum, eller ledes til egnede punkt for kontrollert 
påslipp. Tiltakene i anleggsområdet bør legges så nær kilden til påvirkningene som mulig. 
Dette gjør at tiltakene kan reduseres i størrelse og tilpasses forholdene og dermed fungere 
bedre. 

Det er ulike typer påvirkning / forurensning som kan oppstå i en anleggsfase som kan ha 
negativ innvirkning på vannkvaliteten og brukerinteressene i vassdragene:

Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og 
deponi av masser
Surt vann fra myrområder
Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner
Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved sprengningsarbeid
Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid

Avrenning fra massedeponier og gravevirksomhet kan føre til tilslamming av vassdrag med 
følge for bunnfauna og bunnvegetasjon samt eventuelle gyteplasser. I tillegg vil partikler 
kunne føre med seg næringsstoffer og føre til negativ påvirkning av vannkvalitet både mhp 
partikler og eutrofiering av nedstrøms vassdrag. Det henvises til temarapport «Deponier» for 
nærmere omtale av konsekvenser og forslag til avbøtende tiltak i anleggsperioden i 
forbindelse med etablering av deponier. 

Avrenning av nitrogenrester i avrenningsvann med høy pH kan føre til dannelse av 
ammonium/ammoniakk som kan gi akutt giftvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer. 
Skarpkantede partikler fra sprengstein, kan skade gjeller på fisk. 

Utgraving av myr med utslipp av surt myrvann kan gi akutt giftvirkning i vassdrag som følge 
av lav pH. 

Videre vil søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner kunne føre til 
tilsøling av vassdraget, som i ytterste konsekvens kan påvirke drikkevannsressursen nederst 
i vassdragene, Gjersjøen og Vansjø. Oljekomponenter kan også ha akutt giftvirkning på fisk. 

Negative konsekvenser i anleggsperioden for avrenning av nitrogenrester og potensielt 
dannelse av ammoniakk er mest aktuelle fra utløp av tunneler, samt nedstrøms 
deponiområder for sprengstein. I tillegg vil kombinasjonen av sprengstoffrester og 
betongarbeid være spesielt uheldig (gir høy pH). Det er flere tunneler på strekningen som 
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potensielt kan føre til forringelse av vannkvaliteten i nedstrøms vassdrag under drive- og
anleggsperioden. Det skal etableres renseløsninger for drivevann. 

Et mål for anleggsarbeidene er at de ikke skal medføre forurensning av vassdrag som 
medfører varig skade på organismene eller leveområdene til disse. Veganlegget og 
avrenning fra dette skal ikke medføre forverring av vannkvaliteten i resipientene på lang sikt.
Forslag til utslippskrav utarbeides som del av YM-plan for de enkelte entreprisene.

Suspendert stoff / partikler 

Avrenning fra anleggssonen og fylling vil i perioder gi økt innhold av suspendert materiale 
som steinstøv fra boring og sprengning, samt graving i leire og morene. Skarpe partikler fra 
sprengning kan gi mekaniske skader på blant annet fiskegjeller.

Tabellen under er hentet fra rapport fra Norsk forening for fjellsprengingsteknikk (NFF 2009) 
og viser effekter av forhøyede konsentrasjoner av naturlig eroderte partikler på fisk.

Tabell 11: Effekter av partikler fra naturlig erodert materiale på fisk (retningslinjer fra den europeiske 
innlandsfiskekommisjonen EIFAC, NFF(2009)) 
Suspendert stoff(mg/l) Effekter 
< 25 mg/l Ingen skadelig effekt. 
25-80 mg/l Godt til middels godt fiske. Noe redusert avkastning 
80-400 mg/l Betydelig redusert fiske
>400 mg/l Meget dårlig fiske. Sterkt redusert avkastning

Små og skarpe partikler fra sprengstein vil kunne utgjøre en høyere risiko for effekt på fisk 
enn vist i tabellen. I tillegg vil utslipp av suspendert stoff føre til nedslamming. I vassdrag har 
dette først og fremst effekt på gyteområder, hvor fiskeegg kan bli tildekt av sedimenterte 
partikler. Det er ikke registrert gyteområder i planområdet for veganlegget.

6.1.2 Mulige tiltak
Vannmengden fra oppstrøms område (fremmedvann) til anleggsområde bør reduseres til et 
minimum, eller ledes til egnede punkt for kontrollert påslipp. Tiltakene i anleggsområdet bør 
legges så nær kilden til påvirkningene som mulig. 

Etablering av rensedammer for driftsfasen er lagt inn som en forutsetning ved kryssing av 
alle vassdrag. Der det er egnet ut fra anleggstekniske forhold, kan rensedammene etableres 
så tidlig som mulig i anleggsperioden slik at de i størst mulig grad også kan fungere som 
sedimentasjonsfeller for avrenning fra anleggsområdene.

Midlertidige renseløsninger bør også etableres i anleggsfasen der avrenningen ikke fanges 
opp av planlagte permanente renseløsninger. Midlertidige fangdammer for oppsamling av 
jordpartikler bør ha et minimum areal på 0,5% av anleggsarealet

Bruk av siltgardin bør vurderes ved innløp til resipienter for å fange opp partikler i situasjoner 
der det graves nær resipienter og før sedimentasjonsdammer er etablert.

Som tiltak mot olje- og drivstoff-søl må det lagres absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene
samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved riggene. Gode varslingsrutiner er viktig.

Vegetasjonsdekket bør beholdes så lenge som mulig og i størst mulig grad, særlig viktig som 
kantvegetasjon langs vassdrag samt at reetablering og tilsåing av inngrep bør skje så raskt 
som mulig. Vegetasjon nedstrøms anleggsinngrepet, bør opprettholdes i størst mulig grad og 
kan være et effektivt tiltak for å redusere partikkelavrenningen.
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Nedenfor gis en oppsummering av anleggstiltak for å minimere avrenning av partikler og 
hindre oljesøl fra anleggsområdet til resipient.

Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet planlegges og etableres 
tidlig for å redusere at overflatevann fra oppstrøms arealer renner inn i anleggsområdet
Prioritere masseforflytninger i perioder med lite nedbør.
Rask tilsåing etter hvert som nye områder ferdig etableres.
Etablering av midlertidige rensedammer; sedimentasjonsdammer /fangdammer 
nedstrøms vannveger og i lavpunkter i terrenget.
Tiltak mot oljesøl: Muligheter for stenging av basseng for lensing av olje. Lagre 
absorbsjonsmiddel i anleggsmaskinene samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved 
riggene. Gode varslingsrutiner er viktig.
Kombinasjon av sedimentasjonsbasseng og sandfilter hvis det er store mengder partikler 
i avrenningsvannet.
Sedimentasjonskontainere brukes der det ikke er mulig å anlegge noen midlertidig 
rensedam.
Tilstrebe å beholde graskledte buffersoner i flomveger, langs elv og vassdrag og i 
lavpunkt i terrenget
Mellomlagring av masser legges på høytliggende områder, eller med god drenering av 
overflatevann utenom jordlagre, slik at vannpåvirkningen reduseres til nedbør på
jordhaugene.
Tildekking av masser med tett duk
Masser legges i god avstand til vannresipient 
Krav til prøvetaking oppstrøms og nedstrøms anleggsområde

6.1.3 Drivevann fra tunnel
Boring og sprengning gir skarpkantede steinpartikler, som sammen med sementbasert
injeksjonsmasse, sprengstoffrester og hydraulikkolje fra boreriggene medfører forurensning 
av vann fra tunneldriving. 

Noen bergarter kan i tillegg være av en slik art at de påvirker lekkasjevannets kjemi (eks høyt 
svovelinnhold, lav pH-verdier). Det er ikke kartlagt slike bergarter i planområdet.

Vann fra tunneldriving skal renses og utslippspunkt og mengder tilpasses lokale forhold 
basert på utslippskravene som stilles til de ulike resipientene. Tunnelvannet kan renses og 
gjenbrukes i tunneldriften.

Boring og sprengning gir skarpkantede steinpartikler, som sammen med sementbasert 
injeksjonsmasse, sprengstoffrester og hydraulikkolje fra boreriggene medfører forurensning 
av vann fra tunneldriving. 

Noen bergarter kan i tillegg være av en slik art at de påvirker lekkasjevannets kjemi (eks høyt 
svovelinnhold, lav pH-verdier). Det er ikke kartlagt slike bergarter i planområdet.

Forslag til utslippskrav utarbeides som del av YM-plan for de enkelte entreprisene.

Nedenfor gis en oppsummering for å minimere mulige forurensninger fra drivingsarbeidet for 
tunnel:

Gi entreprenør insentiv til å resirkulere prosessvannet på boreriggene
Sette krav til hvor prosessvann kan tas fra (ikke fra små, sårbare vassdrag med liten
vannføring. 
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Lage pukksatte grøfter for bortleding av prosess- og lekkasjevann til synkekummer 
inne i tunnel
Opparbeide gode anleggsveier i tunnelen for å hindre tilsøling av anleggskjøretøy
Rensing av prosessvann før utslipp til resipient
Krav til suspendert stoff
Krav til pH
Krav til olje og PAH
Krav til prøvetakning og rapportering, både i utslippet og i vassdragene
Sette krav til hvilken resipient/hvor i resipienten renset prosessvann kan slippes ut
Følge opp at slam fra renseanlegg kjøres bort og lagres forsvarlig
Gode rutiner for lagring av sprengstoff, drivstoff, smøremidler og kjemikalier

6.2 Driftsfasen
Avrenningsvann fra vei- og veiskjæringer skal samles opp i sandfang via vegetasjonsdekte 
veggrøfter og i bunn av skjæringer. Avrenningsvannet ledes via rensedammer før utslipp til 
vassdrag. Rensedammene har dykket innløp og utløp som vil hindre direkte utslipp til 
vassdrag ved f eks en tankbilvelt. Utslipp fra rensedammene føres til resipient der det kan gi 
minst problemer, blant annet for å hindre erosjon i kanten av vassdraget. For eksempel kan 
avløp fra rensedam ved Glennetjern vurderes ført nedstrøms tjernet og direkte ut i 
Kroerbekken. Rensedammene er dimensjonert tilstrekkelig store til å fange opp og rense / 
fortynne det første mest forurensede vannet etter en lengre tørkeperiode. Det er benyttet 2% 
av redusert areal for dimensjonering av rensedammene.

Det må utarbeides plan for gjennomføring av tiltak med endelig utforming, dimensjonering, 
lokalisering og teknisk beskrivelse, samt driftsinstruks for drift og vedlikehold av dammene 
for å opprettholde funksjonen. 

6.3 Nasjonale mål 

EU's rammedirektiv for vann (Europaparlament- og rådsdirektiv 200/60/EF) etablerer 
rammeverket for en felles vannpolitikk i EU. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom 
"Vannforskriften" (Forskrift om rammer for vannforvaltningen). I henhold til 
Vannforvaltningsforskriften skal det ikke igangsettes nye tiltak som kan forringe 
vannkvaliteten i vann og vassdrag. "Meget god tilstand" tilsvarer naturtilstanden. Den 
generelle målsetningen i direktivet er "god tilstand", dvs. at en kan akseptere et avvik fra 
naturtilstanden. I vassdrag hvor eksisterende vannkvalitet ikke tilfredsstiller såkalt «god 
økologisk» status, skal det iverksettes tiltak. Tiltakene skal være gjennomført innen 2021.

Utvidelse og utbygging av ny veg kan, som konsekvensvurderingene viser, føre til forringelse 
av vannkvaliteten. Spesielt i vassdrag hvor vannkvaliteten risikerer å ikke nå god økologisk 
status pga. vegutbyggingen, skal det i henhold til lovverket gjennomføres tiltak. Utbygging av 
ny E18 har så høy ÅDT at det ble lagt inn som en forutsetning i konsekvensvurderingen at alt 
tunnelvann og overvann fra dagsone skal renses før utslipp til nedstrøms resipient. Det er 
likevel noe restutslipp fra enkelte delstrekninger/alternativer som fører til liten negativ
konsekvens. Dette gjelder hovedsakelig Bølstadbekken og Glennetjern. Her må rensetiltak 
utredes nøye slik at negativ konsekvens minimeres. Det må etableres tiltak med høy grad av 
rensing for å unngå forringelse av vannkvaliteten. Med god kunnskap om rensetiltak i 
byggefasen, antas det at forringelse av vannkvaliteten ikke blir så stor at en risikerer å ikke 
nå god økologisk tilstand. 
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Vedlegg

Tegning G502 – Rensebasseng

Tegning KS100 – Rensebasseng tunnelvask

Tegning Oversikt Alternativ renseløsning Glenne

Tegning Snitt 1 – mulig diffus renseløsning Glenne. Snitt og plan.

Tegning Snitt 2 – mulig diffus renseløsning Glenne. Snitt og plan.

Tegning Snitt 3 – mulig diffus renseløsning Glenne. Snitt og plan.
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