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Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, godkjente den 8. september 2017
områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes
utarbeidet av Statens vegvesen Region øst.
I etterkant av vedtaket har Statens vegvesen Region øst bearbeidet deler av planen. Denne
optimaliseringen har medført behov for omregulering på deler av strekningen.
Dette planforslaget omhandler områdene på nedre Stabekk. Hovedtrekkene i planforslaget
innebærer ny løsning for området Prof. Kohts vei x Gamle Drammensvei hvor busstunnel fra
Lysaker (Tjernsmyrtunnelen) kommer ut i dagen samt endret trase for hovedsykkelvegen til
sørsiden av E18. Det vises til planbeskrivelsen for en mer detaljert beskrivelse av
reguleringsplanens innhold og hovedgrep.
Planforslaget utløser ikke krav om ny konsekvensutredning. Planens virkninger vil bli beskrevet i
planbeskrivelsen og i temanotater. Det er også utarbeidet en illustrasjonsplan (tegninger og
illustrasjoner) som følger planforslaget.
Planforslaget er utarbeidet i regi av Statens vegvesen Region øst med Grete Tvedt som
prosjektleder.
En konsulentgruppe med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har bistått Statens
vegvesen Region øst. Per Meaas er oppdragsansvarlig for konsulentgruppen.
Foreliggende notat omhandler håndtering av overvann ved Tjernsmyr. Notatet er utarbeidet av
Asplan Viak AS med Petter Snilsberg som fagansvarlig.
Oslo, juni 2018
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1 Bakgrunn
Statens vegvesen er i gang med prosjektering for utbygging av E18 Lysaker – Ramstadsletta med
tilhørende lokalvegsystem. En del av prosjektet har nærhet til Tjernsmyr.
E18 Lysaker – Ramstadsletta prosjektet vil søke Bærum kommune og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus om påslippsmengder på kommunalt nett og utslippspunkter til fjorden for vann fra
veganlegget i driftsfasen og i anleggsfasen.
I prosjektet skilles det mellom fem ulike vegtyper for vannhåndtering: E18, lokalveg, bussveg,
sykkelveg og gang-/sykkelveg.
Avrenning til Tjernsmyr vil være vann fra lokalveg, bussveg og gang-/sykkelveg.
Det planlegges utslipp av overvann til Tjernsmyr. Dette notatet sier noe om overvann inn mot

Tjernsmyr, både med hensyn til vannmengde og vannkvalitet.
1.1

Utbygging nær Tjernsmyr

Det vil bli endringer i forhold til tidligere godkjent reguleringsplan. Det er nå planlagt et mindre
arealkrevende veganlegg med mindre fylling ut i myra, i forhold til vedtatt reguleringsplan. Prof.
Kohts vei flyttes noe nordover og heves slik at vegen føres over portalen for Tjernsmyrtunnelen
(busstunnel til Lysaker). Hovedsykkelveg legges sør for E18, mens det vil bli gang-/sykkelveg på
begge sider av Prof. Kohts vei.

Figur 1: Oversiktskart over utbyggingen for ferdigstilt E18 Lysaker -Ramstadsletta.
Utsnitt fra tegning B402 (5.3.18).
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Naturmiljø

Foreslått anleggsgrense er vist på Figur 1, og viser at anleggsarbeidene ved Tjernsmyr vil gå
inn i og påvirke eksisterende naturtype. Alle inngrep, også midlertidig anleggssone, er
begrenset så mye det er teknisk mulig for å få gjennomført prosjektet. Videre vil det bli gjort
tiltak for å unngå skadelige utslipp til Tjernsmyr fra anleggsvirksomheten. Arealer som
benyttes midlertidig under anleggsarbeidet, blir tilbakeført til størst mulig naturlig tilstand.
Istandsetting skal minimere påvirkning på naturtypelokaliteten og følge spesifikasjoner angitt
i YM-planen
1.3

VA

Det er utarbeidet notat H_131 Omlegging av VA i krysset mellom Professor Kohts vei X
bussvegen (16.04.2018):
Professor Kohts vei skal heves flere meter på strekningen med tilpassing til Phillip
Pedersen / Gamle Drammensvei i vest og Sollisvingen i øst. På denne strekningen
krysser ny bussveg under Professor Kohts vei. På grunn av dårlige grunnforhold skal
ny veg delvis etableres på markbru fundamentert på peler til berg. Det er også flere
konstruksjoner i konflikt med eksisterende ledninger.
Nytt vegsystem i Professor Kohts vei med kryssende bussveg utløser omlegging av
kommunale og private VA-ledninger. Eksisterende VA-ledninger må ivaretas i
anleggsfasen.
1.3.1

Planlagt løsning

Fra notat H_131 Omlegging av VA i krysset mellom Professor Kohts vei og bussvegen
(16.04.2018):
Spillvann og overvann
Professor Kohts vei får nytt høybrekk ved kryssing over bussvegen. Dette blir et nytt
naturlig høybrekk for overvann og spillvann på strekningen.
Det er sett på flere alternativer for uttrekk av spillvann og overvann vest for
tunnelportal. Bærum kommune har besluttet at spillvann og overvann fra strekning
vest for portalen føres helt vest til krysset Professor Kohts vei / Phillip Pedersen vei. I
dag er det kun en AF-ledning som går ned Phillip Pedersens vei mot E18, men nye
ledninger (V, OV og SP) vil bli etablert på denne strekningen av NCC i forbindelse
med pågående prosjekt i Phillip Pedersens vei. Dette er forutsatt å være ferdig bygd
ved anleggsstart og planlagte ledninger i Professor Kohts vei skal tilknyttes disse
ledningene.
Nye spillvanns- og overvannsledninger øst for portalen er planlagt omlagt på den
strekningen hvor vegen skal heves. Nye ledninger er vist tilknyttet eksisterende
ledninger der det er liten eller ingen heving av vegen.
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Overvann til Tjernsmyr

Overvann fra et vegareal på ca 3300 m2 øst for tunnelportal vil ledes til Tjernsmyr.
Tunnelvann, dvs innlekkasjevann, dagsonevann og renset vaskevann, fra Tjernsmyrtunnelen,
busstunnelen, vil kobles på kommunal ledning.
Oppsamlingssystemet med rister, sluk og overvannsledninger for lokalveger og bussveger er
dimensjonert for hhv. 50 år for rister, sluk og overvannsledninger, og 100 år for stikkrenner,
innløp og utløp på tvers av vegbanen, samt fordrøyningsanlegg.
Langsgående overvannsystem for E18 er dimensjonert for en returperiode på 100 år.
Stikkrenner, innløp og utløp på tvers av vegbanen, samt fordrøyningskammer dimensjoneres
for en returperiode på 200 år.
Der vann fra de ulike vegtypene blandes, vil strengeste dimensjoneringskriterier, dvs 200 år,
bli lagt til grunn.
Behov for påkobling av overvannsystem for veganlegget, med fordrøyning og sedimentering,
avhenger av om det tillates å føre overvann til Tjernsmyr.

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\06 Reguleringsplaner\02 Regplan Prof_Kohts vei\Teknisk
plan\Notater\OD-131 Håndtering overvann

Side:
5
Prosj. nr

11510
Dok. nr

OD-131

Dato:

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Reguleringsplan
Håndtering av overvann ved Tjernsmyr

08.06.2018
Sign

PS

Rev.:

02

Figur 2: Oversiktskart over VA-ledninger nord for Tjernsmyr Utsnitt fra tegning drens- og overvannsplan G122.

L:\11850 E18VK E1\05 Fagområder\06 Reguleringsplaner\02 Regplan Prof_Kohts vei\Teknisk plan\Notater\OD-131 Håndtering overvann

Prosj. nr
11510
Dok. nr
OD-131

E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett. Reguleringsplan
Håndtering av overvann ved Tjernsmyr

Sign
PS

Side:
6
Dato:
08.06.2018
Rev.:
02

2 Resipient – Tjernsmyr
Tjernsmyr har historisk fra ca. 1850 gjennomgått store direkte påvirkninger gjennom
senkning/grøfting, torvtekt, hogst, nedbygging og gjengroing. Lokaliteten er også påvirket av
eutrofiering gjennom tilførsel av næringsstoffer fra omgivelsene. Indirekte er lokaliteten
påvirket gjennom omkringliggende vegbygging, næringsbygg, luftforurensning m.m.
Tjernsmyr har svært begrenset permanent åpent vannspeil.
Lokaliteten er registrert i Naturbase som naturtype "Rik kulturlandskapssjø" med - Id
BN00046457 Lysakertjern (Tjernsmyr), med verdi "Svært viktig" (A-lokalitet).
Drenering fra området går i retning Lysakerelva.
2.1

Dagens bruk av området

Lokaliteten
Lokaliteten er et våtmarksområde som består av et næringsrikt tjern omgitt av rikmyr sentralt
i den østre delen. Vestover går lokaliteten over i rik sumpskog og delvis varmekjær
edellauvskog. Lokaliteten er verdisatt som svært viktig (A) i naturbase. Det er tidligere
registrert omkring 20 rødlistede arter på lokaliteten, men en del av funnene er gamle, og noen
av artene kan ha gått ut (se vedlegg). Det er likevel sannsynlig at lokaliteten kan inneha et
betydelig antall rødlistede arter, bl.a. er det fortsatt store forekomster av den rødlistede
bregnen myrtelg (VU = sårbar) på lokaliteten. Lokaliteten er grundig kartlagt mht. vegetasjon
og flora i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for området (Blindheim og Høitomt
2013). Ny inndeling i A- (svært viktige) og B- (viktige) områder er utført, men er ikke innlagt
i Naturbase (april 2018).

Figur 3 Rikere myrkantmark med stor forekomst av myrtelg (VU) samt gråselje, bjørk
og litt ask (VU) . (Foto: O. Wold, Asplan Viak AS)
I 2011 ble det presentert en rødliste for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Her er rikere
myrflate i låglandet og rikere myrkantmark i låglandet vurdert som sterkt truet (EN). Begge
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disse naturtypene er representert på lokaliteten, selv om arealet er begrenset. Lokaliteten er
omgitt av veger og andre utbygde arealer. I østenden går det en gangvei, delvis i bro, over
våtmarksområdet. I vest går det en sti gjennom lokaliteten, og vest for stien er lokaliteten sterkt
preget av slitasje. På sørsiden er det fylt ut masser i forbindelse med etablering av næringsbygg
og parkeringsplasser, og ytterligere utbyggingsaktivitet foregår inn mot grensa for lokaliteten.
Lokaliteten er noe preget av forsøpling. Tjernsmyr er fortsatt en svært viktig naturtypelokalitet
(A-lokalitet), men har vært, og er fortsatt under stort press mht. inngrep.

Figur 4. Naturtypelokalitet Tjernsmyr. Opprinnelig strekte lokaliteten seg lengre
vestover, som gjengitt i naturbase, men den vestligste delen er nå
grøntanlegg/idrettsplass og grøftet, slik at de naturfaglige verdiene er sterkt
redusert i denne delen. Nord er nedover/mot sør i figuren. (Kilde: Asplan Viak
AS.)
2.2

Vannkvalitet og vannmengde

For å opprettholde, og forbedre naturverdiene i Tjernsmyr vil en være avhengig av
tilfredsstillende vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde. Dette gjelder både i anleggsfasen
og i driftsfasen av nye tiltak i nærområdet.
2.3

Supplerende undersøkelser

I løpet av 2018 skal det utføres undersøkelser i Tjernsmyr. Dette inkluderer vannkjemiske
analyser, samt etablering av målepunkt for registrering av vannivå i åpne vannflater og
grunnvann. Registreringene vil bidra til at naturlige variasjoner i vannkjemi og vannivå fanges
opp i forkant av anleggsarbeidene, i henhold til rapport X_609 Forundersøkelser vannmiljø.
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3 Vurdering av utslipp av overvann til Tjernsmyr
I dette kapitelet redegjøres for aktuelle forurensningskilder og potensiell påvirkning på
Tjernsmyr.
For vurdering av overvannshåndtering inn mot Tjernsmyr er det tatt hensyn til eventuelle
endringer i vannmengde og forurensningskilder i forhold til eksisterende situasjon.
For å holde rent overvann fra omgivelsene separert fra anleggsvannet skal det etableres
avskjærende tiltak oppstrøms anleggsområdet. Det skal også etableres sikre flomveger for
overvann fra omgivelsene slik at dette ikke blir blandet med anleggsvann ved flomhendelser.
3.1

Vannmengder

Det er behov for tilførsel av vannmengder minimum tilsvarende det som slippes til Tjernsmyr
i dag. Dette for å opprettholde og eventuelt øke vannivå og vanngjennomstrømningen i
området.
For å sikre vannmengder i perioder med lite eller ingen nedbør, er det viktig med tette terskler
ved avrenning ut av Tjernsmyr og store nok arealer med åpne vannflater.
Vannmengden fra ny veg i nærområdet bør tilføres Tjernsmyr ut fra behovet for vannmengde.
Vannkvalitet fra veganlegget
Professor Kohts vei er en 2-felts lokalveg med estimert trafikkmengde (ÅDT) på 5600 i 2045.
StormTacs database gir et estimat av forurensningskonsentrasjonen for prioriterte og
vannregionspesifikke stoffer. Med 5600 ÅDT som input viser estimatet verdier av Zn (59
µg/l), Cu (0,54 µg/l) og Ni (2,4µg/l).
Til sammenlikning har Drikkevannsforskriften en grenseverdi på 2000 µg/l for Cu.
Avrenningsvannet fra Prof. Kohts vei vil, bortsett fra for sink, oppfylle en vannkvalitet
innenfor tilstandsklasse 2. Sink har nedre grenseverdi for tilstandsklasse 4 på 11µg/l, mens
tilstandsklasse 5 har nedre grenseverdi på 60 µg/l.
Tabell 1: Tabellen viser estimert forurensningsgrad på overvann fra veg med 5600 ÅDT.
Fargene viser tilstandsklassene i henhold til utslipp til ferskvann, med antatt
hardhet i vannet over 200 mg/l fra Veileder M-608. Blå, grønn, gul, orange er
henholdsvis tilstandsklasse 1 - 4.
Komponent

Konsentrasjon (µg)

Prioriterte miljøgifter

Komponent

Konsentrasjon (µg)

Vannregionspesifikk miljøgifter

Pb

0,12

As

0,58

Cd
Ni

0,05
2,4

Cu
Cr
Zn

0,54
0,61
59
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Salt
På grunn av høyt forbruk av salt på vegene om vinteren, er det fokus på avrenning av salt fra
vegbanen og mulig effekt av dette på nedstrøms vannmiljø. Problemene er både
tørravsetninger av salt på vegetasjon langs vegen, samt at oppsamling av overvann i grøfter
med konsentrert utslipp i nedstrøms vannresipient, har i noen tilfeller ført til forhøyet
saltkonsentrasjon i nedstrøms vannresipient. Høye konsentrasjoner av salt kan føre til
giftvirkninger på vegetasjon og vannlevende organismer (Pedersen, 2012).
Salt er svært vannløselig, og det finnes ingen rensesystemer for salt. De fleste rensesystemene
for overvann fra veg er basert på fjerning av partikkelbundne stoffer gjennom sedimentasjon
(eks rensedammer). Ved å lede overvannet diffust ut til terreng, vil det kunne oppstå
forhøyede verdier i Tjernsmyr. Det forventes imidlertid at overvann med evt. forhøyede
saltkonsentrasjoner spres i hele Tjernsmyr, som vil utgjøre et tilstrekkelig stort område, slik at
dette ikke vil skape noe nevneverdig problem. Avrenning av salt fra vegen vil være størst i
snøsmeltingsperioden (mars-april).
Salting av veg vil gi økt saltinnhold i avrenningsvannet. Det er ingen effektive metoder å
rense salt. Alternative metoder for å redusere saltbruken er ifølge saltSMART prosjektet i
Statens vegvesen (Amundsen, 2008) a) fortynning med vann fra resten av nedbørfeltet, b)
oppsamling og bortledning, c) redusert saltbruk, d) fjerning av snø, e) alternativer til salt, f)
renseløsning (avsalting), g) kontrollert drenering av bunnvann.
Saltvann har høyere tetthet enn ferskvann, og avrenningsvann med svært høye
saltkonsentrasjoner kan bli stående i dype lokale kulper. I de dypere delene av Tjernsmyr tjern
kan det hindre den naturlige sirkulasjonen mellom bunnvann og overflatevann som skjer vår
og høst. Saltforbruket er varierende, men erfaringstall varierer mellom 10 og 20 kg/m/år der
strategien er bar vei (Sivertsen). Alt saltet vil ikke gå direkte til tjernet. Noe vil samles i
grøfter, men vil på sikt havne i tjernet, da med en forsinkelse. Dersom det antas 15 kg/m/år gir
dette en gjennomsnittlig saltinnhold på ca 15 mg/l, se tabell. Ved å anta at salttilførselen
kommer i løpet av 4 måneder vil saltkonsentrasjonen bli ca 45 mg/l.
Tabell 2 Beregnet saltkonsentrasjon i Tjernsmyr ved saltforbruk på 15 kg per meter veg.
Sp.
Veglengde Saltdose
Tot salt
Nedb. felt
Tilsig
Tot salt
avrenning
m
kg/m/år
kg/år
Km2
l/s/km2
mill m3/år mg/l
500
15
7500
1,0
16
0,50
14.8
Tålegrenser (basert på akutte effekter dvs hvor mye som må til før halvparten av en art dør ut
LC50) for organismer i ferskvann er meget høy. Konsentrasjoner på over 2 000 mg
natriumklorid/l er i forsøk vist å være typiske verdier for hva organismene kan tåle før de
begynner å dø ut (Amundsen, 2008).
Eksisterende rensedammer langs veg har til tider svært høye kloridkonsentrasjoner (Sivertsen,
2012) og her finnes en rik akvatisk fauna inkl. rødliste arter som for eksempel spissnutefrosk
og salamandere. Det er derfor lite sannsynlig at de mengdene salt som tilføres tjernet vil føre
til at noen arter som lever i vannet forsvinner.
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Tankbilvelt
Tankbilvelt er det verste miljømessige scenarioet da utslipp omfatter store volumer av farlig
innhold som olje- eller syreholdige produkter. Dersom tankbilvelt skulle skje vil første
barriere mot utslipp til Tjernsmyr være oppsamling i grøfter og sandfang. Deretter vil
utslippet følge overvannet.
Oppsamling i grøfter gir noe mer fordrøyning og tilbakeholdelse av et eventuelt utslipp. Alle
sandfang er utstyrt med dykker, slik at mindre søl holdes tilbake i sandfanget. Ved større
nedbør vil likevel noe av den tilbakeholdte oljen spyles ut på grunn av turbulens i
vannmassene. Større utslipp vil renne til offentlig overvannsnett med utslipp til Tjernsmyr,
tilsvarende eksisterende situasjon.
Større ulykker og lekkasjer fra tankbil vil meldes til nødetat. Det er mye vegetasjon og liten
vannstrømning i Tjernsmyr. Dette gir redningstjenesten noe mer mobiliseringstid og medfører
at det er enklere å begrense utslippet.
3.4.1

Beredskap ved uønsket hendelse

Det er utslipp av renset tunnelvann til Tjernsmyr. Statens vegvesen har handlingsplaner for
uønskede hendelser i tunneler. Uønskede hendelser i forbindelse med utslipp i tunnelen
(tankbilvelt, større drivstofflekkasjer) registreres av VTS og følges opp av brannvesen/
driftsansvarlig for tunnelen.
Ved større og synlige utslipp i resipienten skal tiltak iverksettes umiddelbart. Det skal
forhindres at oljesølet sprer seg og renner til nærliggende overvannsledninger. Utslippet skal
begrenses eventuelt ved graving av grøfter og utlegging av absorpsjonsmateriale. I tillegg skal
Asker og Bærums brannvesen tilkalles for å sette ut flytelenser og rense opp søl i vannet.

3.5

Påvirkning på vegetasjon

Tjernsmyr mottar overvann fra veg i dagens situasjon. Det antas omtrent tilsvarende mengder
avrenning ved ny veg.
Etter mange ti-års avrenning fra lokalveiene i området, antas at vegetasjonen har tilpasset seg
saltnivået i området, både fra de lokale marine leirene og fra eksisterende vegsystem. Det har
vært gjennomført flere utredninger mht. alternativer til bruk av salt (Sivertsen, 2012).
Blindheim & Høitomt (2013) kommenterer påvirkninger av området uten at avrenning fra veg
og saltpåvirkning nevnes. Det er likevel ikke usannsynlig at saltpåvirkning over tid har vært
en medvirkende årsak til invasjon med takrør (saltresistent) i de resterende åpne myrpartiene i
Tjernsmyr (jf. fig.5).
Over tid er det dokumentert at artssammensetningen i saltpåvirkede arealer langs veg kan
endres betydelig. I våtmarker er det dokumentert at arter som takrør og dunkjevle har tatt over
dominansen med betydelig reduksjon av forekomst av stedegne og opprinnelige arter, i noen
tilfeller var nesten samtlige stedegne arter forsvunnet (Richburg et al. 2001, Wilcox. 1986
a,b).
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Figur 5. Østre del av Tjernsmyr (Tjernsmyr) med dominans av takrør i de åpne
partiene. (Foto: O. Wold, Asplan Viak AS)
Sammenlignet med påvirkninger som grøfting og senkning av vannstanden, eutrofiering og
fysisk nedbygging synes saltpåvirkning å være av underordnet betydning, men slik påvirkning
kommer i tillegg til allerede store negative påvirkningsfaktorer. Selv om tilførte
saltkonsentrasjoner er langt under LC50 (tab. 2) bør likevel avrenning til lokaliteten og
saltpåvirkning begrenses med tanke på restaurering og videre skjøtsel av Tjernsmyr (se
Blindheim & Høitomt, 2013). Overvåkning før under og etter anleggsfase, av tilstand i
Tjernsmyr, kombinert med redusert saltbruk, fjerning av snø og bruk av alternativer til salt,
bør vurderes.
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