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Sammendrag

1.1 Innledning
Jernbaneverket Utbygging søker med dette om tillatelse til utslipp av vann fra anleggsdriften i
forbindelse med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn. Søknaden gjelder for
anleggsvann fra tunnelene og dagsonene. Forurenset vann fra anleggs- og tunneldrift vil bli samlet opp
og renset før det slippes til resipient.

1.2 Det ferdige anlegget
Ny trasé starter i øst ved Farriseidet. Etter en kort dagsone går banen inn i Martineåsen tunnel og
kommer ut i dagen igjen ved Paulertjønn. Banen går på bru over Søndre Paulertjønn og videre
vestover mot Vassbotn. Ved Vassbotn vil banen passere over Hallevannet på ei lang bru før den
fortsetter mot Solum. Før banen kommer frem til Solum etableres det to mindre tunneler - Askeklova
og Hovås tunnel. Solumselva krysses på bru før banen svinger nordvestover og passerer dagens E18
like vest for dagens vektstasjon. Banen går inn i Skillingsmyr tunnel ca 500 m før fylkesgrensa.
Etter den lange Skillingsmyr tunnel kommer banen ut ved Gunnarsrød. Etter Gunnarsrød bru går
traséen rett inn i Ønnsåsen tunnel, og kommer ut i en ny kort dagsone ved Ønna. Ønnadalen passeres
på høy bru. Etter Ønna bru går traséen rett inn Storberget tunnel og komme ut ved Herregårdsbekken
og krysser under Fv30. Herregårdsbekken passeres på bru og deretter går banen inn i Eidanger tunnel.
Eidanger tunnel kommer ut i dagen ved et av de gamle pukkverkene til Norcem. Videre føres banen
under eksisterende Norcem-spor. Deretter fortsetter dobbeltsporet før det blir enkeltspor videre inn
mot Porsgrunn.

1.3 Anleggsarbeidene og utslipp av anleggsvann
Strekningen forutsettes bygd ut i sin helhet for å oppnå nytte av investeringen. Byggeperioden er
anslått til ca. 30 – 35 mnd. for grunnarbeider og 20 – 25 mnd. for sporlegging, elektro og signal.
Byggetiden er ca 5 år fra anleggsstart.
Bruk av borerigg, injeksjons- og sprøytebetongarbeider, spyling av røysa, innlekkasjer med videre
produserer drens- og driftsvann (tunnelvann) som må behandles før det slippes til resipient. Av
forurensningsparametre er suspendert stoff, nitrogenforbindelser, pH og hydrokarboner de viktigste.
Nitrogenforbindelsene lar seg ikke rense i konvensjonelle renseanlegg.
Anleggsarbeid i dagsonene vil videre kunne føre til tilslamming (av naturlig finstoff eller organisk
materiale) av vassdrag spesielt ved mye nedbør.
De fleste rigg- og anleggsområdene ligger i nærheten av vassdrag med begrenset minstevannsføring.
Det settes derfor spesielt strenge krav til utslippet av driftsvannet fra tunnelene.
Renseløsninger for henholdsvis tunnelvann og avrenningsvann fra deponier og dagsoner er nærmere
omtalt i kap. 8.2 og 8.3.
Vannet det søkes om utslippstillatelse for, er gruppert i tre kategorier:
1. Utslipp av anleggsvann fra tunneldriften. Dette er utslipp fra renseanlegg inkl oljeutskiller.
(Karakteristisk for dette utslippet er partikler fra boring / sprengning og nitrogenholdig vann
som er pH-justert.)
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2. Avrenningsvann fra deponiområde. Dette er utslipp fra sedimenteringsbasseng /
sedimenteringsgrøfter. (Karakteristisk for dette vannet rett etter de første regnskyllene, er noe
finmateriale fra sprengning samt litt nitrogen.)
3. Avrenningsvann fra dagsonearbeider. (Karakteristisk for dette vannet er mer jordpartikler enn
for kategori 1 og 2 og lite nitrogen.)
Forslagene til utslippsgrenser er vist i Tabell 1-1.
Tabell 1-1 Forslag til utslippskrav

Nr.

Kategori

Suspendert
stoff

pH

[mg SS/l]

Olje
(THC)

Kommentar

[mg/l]

1

Anleggsvann fra
tunneldriften

150

6–9

20

2

Avrenningsvann fra
deponiområder

400

-

-

3

Avrenningsvann fra
dagsonearbeider

-

-

-

Ukemiddelblandprøve i 90 % av
målingene, målt ved utløpet av
renseenheten.
Maksimalkonsentrasjon ut fra
renseanlegget skal ikke
overskride 500 mg SS/l og pH <
10 som stikkprøvetaking med
portabelt utstyr.
Målte verdier i 90 % av
målingene, målt i nedstrøms
resipient med års-sikker
vannføring,
Vannkvaliteten skal ligge innenfor
det som er naturlig
variasjonsområde for resipienten.

Fargekodene over er brukt i figurene i dette dokumentet
Typer anleggsvann som vil bli sluppet til resipient samt en oversikt over hvilke resipienter det er snakk
om, er vist i Tabell 1-2 samt i Figur 1-1.
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Tabell 1-2 Anleggssteder, type utslipp samt nedstrøms resipient
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Fa rri s ei det

Da gs one

Kna ppenå l s bekken Fa rri s el va

La rvi ks fjorden

Sky og Fa gerhol t

Tunnel dri ft

Fa gerhol tbekken

Pa ul ertjønn N

Pa ul er

Da gs one

Pa ul ertjønn S

Ei keda l s bekken

Pa ul er V

Deponi
Da gs one,
Deponi
Da gs one,
Deponi

Ma l erødbekken

Tunnel dri ft
Da gs one,
Deponi
Tunnel dri ft,
Da gs one,
Deponi
Deponi
Tunnel dri ft,
Deponi

Va s s botn
Tjønnemyr
As kekl ova og
Hovå s tunnel er
Sol um
Ski l l i ngs myr

Løkka
Nøkl egå rd
Kjennå s en

Deponi
Tunnel dri ft,
Gunna rs rød
Da gs one,
Deponi
Tunnel dri ft,
Ønna
Da gs one,
Deponi
Tunnel dri ft,
La nnerhei a
Deponi
Herregå rds bekken Tunnel dri ft,
Da gs one
Tunnel dri ft,
Pa s a da l en og
Da gs one,
Va l l ermyrene
Deponi

Resipient 2

Resipient 3

Resipient 4

Resipient 5

Resipient 6

Pa ul ertjønn S

Ei keda l s bekken

Tverrfjorden

Ha l l eva nnet

Tverrfjorden

Ha l l eva nnet

Pa ul ertjønn S

Ei keda l s bekken

Tverrfjorden

Va s s botnfjorden

Tverrfjorden

Ha l l eva nnet

Hobekken

Va s s botnfjorden

Tverrfjorden

Ha l l eva nnet

Sol ums el va

Ves tmunnva nnet

Tverrfjorden

Ha l l eva nnet

Sol ums el va

Ves tmunnva nnet

Tverrfjorden

Ha l l eva nnet

Sol ums el va

Ves tmunnva nnet

Tverrfjorden

Ha l l eva nnet

s i debekk

Nøkl egå rds bekken La ngeva tnet

Ha l l eva nnet

Mørjerødbekken*

Mørjetjenna *

Nøkl egå rds bekken La ngeva tnet

Mørjerødbekken*

Mørjetjenna *

Mørjefjorden

Kjennå s bekken

Ta l l a ks rudtjenna

La nga ngs bekken

Ønna

La nga ngs fjorden

La nga ngs bekken

Ønna

La nga ngs fjorden

(Vi ers da l s bekken) Ønna

La nga ngs fjorden

s i debekk

Ei da ngerfjorden

Rutua

Mørjefjorden

Herregå rds bekken Ei da ngerfjorden

Overva nns ka na l
*Fyl kes grens a gå r i nedre del a v el va (og i tjenna )

Lei rkup

Pors grunns el va

Fri erfjorden

Ves tfol d fyl ke, La rvi k kommune
Tel ema rk fyl ke, Pors grunn kommune

1.

Utslipp av anleggsvann fra tunneldriften
(utslipp fra renseanlegg)

2.

Avrenningsvann fra deponiområde
(utslipp fra sedimenteringsbasseng)

3.

Avrenningsvann fra dagsonearbeider

Farriseidet

1.

Utslipp av anleggsvann fra tunneldriften;
utslipp fra renseanlegg

2.

Avrenningsvann fra deponiområde;
utslipp fra sedimenteringsbasseng

3.

Avrenningsvann fra dagsonearbeider

Nøklegård

Gunnarsrød
Ønna
Fagerholt

Paulertjønn

Lannerheia

Vassbotn

Herregårdsbekken

Vallermyrene
Solum

Skillingsmyr

Figur 1-1 Utslippspunkt og kategori

Pasadalen
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1.4 Forslag til måleprogram for utslipp til det ytre miljø
Utløp av renseanlegg for tunnelvann
Ved utløpet av renseanleggene legges det opp til å ta ukeblandprøver som analyseres på følgende
parametre: pH, suspendert stoff (SS), total nitrogen (tot-N), total fosfor (tot-P), sulfat (SO4). I enkelte
prøveomganger utføres det også analyser på olje, samt et utvalg organiske parametre og tungmetaller.
Bekkeresipienter og innsjøresipienter
En oversikt hvilke resipienter (bekker og vann/tjern) hvor det er aktuelt å utføre overvåking under
anleggsdriften er vist i Tabell 1-3.
Det er gjennomført omfattende undersøkelser av tilstanden i flere av vassdragene i prosjektområdet.
Disse studiene danner grunnlagsmaterialet for vurderingen av før-tilstanden i resipientene.
I anleggsperioden vil måleprogrammet omfatte: visuelle observasjoner, logging av pH, temp, turbiditet
/ susp. stoff (SS), stikkprøvetaking av total nitrogen (tot-N), total fosfor (tot-P), sulfat (SO4),
tungmetaller, THC (og PAH) samt undersøkelse av fisk, bunndyr og ferskvannsflora.
Omfang og metode vil avhenge av omfanget av anleggsarbeidet og den enkelte resipient.
Tabell 1-3 Resipienter hvor det er aktuelt å gjennomføre overvåking
Anleggsområde

Resipient A

Resipient B

Resipient C

Farriseidet

Knappenålsbekken

Fagerholt / Pauler

Paulertjønn N

Pauler V
Vassbotn
Tjønnemyr
Solum og Skillingsmyr samt Askeklova og
Hovås tunneler

Malerødbekken
Vassbotnfjorden
Hobekken

Eikedalsbekken

Hallevannet

Solumselva

Vestmunnvannet

Løkka, Nøklegård

Nøklegårdsbekken

Langevatnet

Mørjerødbekken*

Kjennåsen
Gunnarsrød
Ønna
Lannerheia
Herregårdsbekken
Pasadalen og Vallermyrene
* Fylkesgrensa går i nedre del av elva
Vestfold fylke, Larvik kommune
Telemark fylke, Porsgrunn kommune

Tallaksrudtjenna
Langangsbekken
Viersdalsbekken
Rutua
Herregårdsbekken
Overvannskanal

Ønna

Langangsfjorden

Resipient D

Mørjefjorden

Eidangerfjorden
Leirkup

Visuelle observasjoner utføres av kontrollgruppa for ytre miljø i fm de jevnlige miljøkontrollrundene
som vil bli gjennomført på alle anleggsområder. Etter at anleggsarbeidene er avsluttet vil det bli utført
etterundersøkelse i bekkeresipienter og innsjøer etter behov basert på resultatene av overvåkingen i
anleggsperioden.
Sjøresipienter
Måleprogrammet for anleggsperioden i sjøresipientene nedstrøms anleggsområdet vil omfatte:
Visuelle observasjoner samt stikkprøveundersøkelse av fisk og bunndyr etter behov.
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Søkerens navn og adresse

2.1 Generelt
Jernbaneverket Utbygging søker med dette om tillatelse til utslipp av vann fra anleggsdriften i
forbindelse med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn. Søknaden gjelder for
anleggsvann fra tunnelene og dagsonene. En nærmere beskrivelse av selve anlegget og
utslippspunktene er gitt i hhv. kap. 5 og kap. 7.4.
Anleggs- og tunneldrift fører til at vann blir forurenset. Forurenset vann vil bli samlet opp og renset
før det slippes til resipient. Rensegrad avhenger av forurensningene, resipientens størrelse og
tålegrense og tilgjengelig renseteknologi.

2.2 Kontaktperson
Jernbaneverket Utbygging
Besøksadresse:
Postadresse:
Kontaktpersoner:
Telefon:
e-post:

3.

Eckerbergs gate 4
3111 Tønsberg
Lars A Tangerås
91675735
lat@jbv.no

Angivelse av den eller de eiendommer hvor
virksomheten foregår

Tiltaksområdet er vist på Figur 5-1 og Figur 5-2.
Følgende eiendommer omfattes av tiltaket (nevnt i rekkefølge fra øst mot vest):
Larvik kommune, Vestfold fylke:
4067/49, 4067/170, 4067/5, 4067/182, 4067/12 4066/1, 4070/3, 4070/5, 4071/1, 4071/2, 4071/1,
4072/2, 4072/1, 4072/2, 4072/2, 4072/6, 4072/1, 4072/7, 4074/2, 4074/4, 4074/3, 4075/2, 4075/2,
4075/6, 9018/2, 4075/1, 4075/4, 4075/4, 4075/1, 4075/2, 4075/2, 4075/2, 4075/2, 4076/6, 4076/8,
4076/7, 4076/3, 4076/4, 4077/1, 4076/5, 4076/16, 9018/2, 4076/3, 9030/1, 4076/3, 4076/14, 4076/5,
4076/3, 4076/5 og 4072/4
Porsgrunn kommune, Telemark fylke:
21/5, 21/4, 77/1,3, 21/3, 21/2, 20/11, 20/12, 20/1, 20/7,9,13, 19/32, 19/2, 18/11, 18/9, 18/2,8, 1/45,
1/10,11,83, 1/100, 1/28, 1/1, 1/171, 1/24, 43/1, 500/6, 43/344, 404/1, 51/343, 51/49, 50/6, 51/373,
46/325, 50/10, 46/3, 46/70, 46/587, 46/1276, 46/1202, 46/651, 46/650, 46/1343, 46/1343, 46/21,
46/1286, 46/1286, 46/824, 46/731, 46/1410, 46/1, 46/389, 46/389, 46/1023, 46/1023, 46/1087,
46/1087, 46/1275, 46/1275, 46/19, 46/911, 46/1335, 46/448, 46/1158, 46/193, 46/958, 21/1, 1/186,
1/95, 1/172, 1/193, 1/196, 1/81, 1/100, 76/731, 20/6, 20/51, 1/61, 2/3 og 3/1
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Redegjørelse for forholdet til eventuelle oversikts- og
reguleringsplaner

Reguleringsplaner for dobbeltsporet høyhastighetsbane for strekningen Larvik - Porsgrunn (parsell
12.1 og 12.2) dimensjonert for 250 km/t, ble vedtatt i 2010. Det forelå, fra tidligere, vedtatte
reguleringsplaner for enkeltsporet høyhastighetsbane på samme strekning (parsell 12.1 vedtatt i 2009
og parsell 12.2 vedtatt i 2002). Ny jernbane vil, sammenliknet med eksisterende trasé, redusere
reisetiden fra Grenland til Larvik fra 34 til 12 minutter.
Grovmasket KU for Modernisert Vestfoldbanen er datert august 1993. Finmasket KU for parsell 12
ble godkjent 04.01.96. Endelige kommunedelplanvedtak ble gjort i kommunene, 11.09.96 og 12.09.96.
For parsell 12 var det planlagt enkeltsporet bane. Den gang var det også aktuelt med parallellføring av
E18 og ny Vestfoldbane fram til fylkesgrensa.
Dagens planlagte høyhastighetsbane følger i grove trekk samme trasé som banen som ble konsekvensutredet i 1996

5.

Beskrivelse av anlegget, arten og omfanget av
virksomheten og den teknologi som er valgt

5.1 Det ferdige anlegget
Larvik
Ny trasé starter i øst ved Farriseidet, ca. 1,5 km vest for Larvik stasjon. Etter en kort dagsone går
banen inn i Martineåsen tunnel (3,7 km) før den kommer ut i dagen igjen ved Paulertjønn.
Fra tunnelpåhugget ved Paulertjønn går banen over Paulertjønn i bru (330 m) og videre vestover mot
Vassbotn. På denne strekningen må det etableres ei bru over nåværende E18, samt en viltkryssing.
Ved Vassbotn vil banen passere over Hallevannet på ei 430 m lang bru.
Ved Hobæk må det etableres bru over nåværende E18 før banen passerer over Tjønnemyr, på fylling,
og går videre vestover. Før banen kommer frem til Solum må det imidlertid etableres to mindre
tunneler - Askeklova (110 m) og Hovås (170 m).
Banen passerer videre like sør for Solum og ligger i dette området høyt i terrenget over Solumselva
med Solum bru (180 m). Deretter svinger banen nordvestover og passerer dagens E18 like vest for
dagens vektstasjon. Videre går banen i fylling over Skillingsmyr før den går inn i Skillingsmyr tunnel
(3,8 km). Fylkesgrensa ligger ca 500 m inne i tunnelen.
Porsgrunn
Etter den lange Skillingsmyr tunnel (3,8 km) kommer banen ut ved Gunnarsrød. Her kommer traséen
ut i dagen i en fjellskjæring og skjærer lett i terrenget før den går over Gunnarsrød bru (60 m).
Etter Gunnarsrød bru går traséen rett inn i Ønnsåsen tunnel (590 m), og kommer ut i en ny kort
dagsone ved Ønna. Denne dagsonen er på 400m og passerer Ønnadalen med Ønna bru (220 m).
Etter Ønna bru går traséen rett inn Storberget tunnel (4,6 km). Storberget tunnel komme ut ved
Herregårdsbekken og krysser under Fv30.
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Ved Herregårdsbekken går banen over Herregårdsbekken bru (35 m) og inn i Eidanger tunnel (2,0
km). Eidanger tunnel kommer ut i dagen ved et av de gamle pukkverkene til Norcem. Her ligger
traséen lavt i forhold til eksisterende terreng. Videre føres banen under eksisterende Norcem-sporet
som flyttes ca 40 m østover. Deretter fortsetter dobbeltsporet i ca 300 m før det blir enkeltspor videre
inn mot Porsgrunn.
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Farriseidet

Fagerholt

Paulertjønn

Vassbotn

Solum

Skillingsmyr

Figur 5-1 Parsell 12.1 Larvik kommune, Vestfold fylke
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Nøklegård

Gunnarsrød
Ønna

Lannerheia

Herregårdsbekken

Vallermyrene

Pasadalen

Figur 5-2 Parsell 12.2 Porsgrunn kommune, Telemark fylke
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5.2 Generelt om anleggsarbeidene
Strekningen forutsettes bygd ut i sin helhet for å oppnå nytte av investeringen. Dette tilsier også en
anleggsgjennomføring der denne parsellen bygges ut raskest mulig. En så vidt lang parsell må derfor
bygges fra flere angrepspunkter.
Byggeperioden er anslått til ca. 30 – 35 mnd. for grunnarbeider og 20 – 25 mnd. for sporlegging,
elektro og signal. Byggetiden er ca 5 år fra anleggsstart.
Innledende arbeider vil bestå av mobilisering og tilrigging samt forberedende arbeider som rydding av
skog, etablering av adkomstveger, omlegging av eksisterende vann- og avløp, kabler og ledninger etc.
Tunneldriving fra aktuelle påhuggsområder antas å kunne starte anslagsvis 1 – 2 mnd. etter at kontrakt
er inngått.
Parsellen er i utgangspunktet tenkt oppdelt i 4 store grunnentrepriser. En antatt optimal byggetid for
grunnarbeidene er ca. 2,5 år. Alle grunnarbeider er planlagt ferdige i løpet av 1. halvår 2016.
Tabell 5-1 Entrepriseinndeling for grunnarbeider Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet - Porsgrunn

Entreprise
nr

Navn

Plassering av riggområder / kommentarer

UFP01

Vestfold

Hovedrigg vil sannsynligvis være ved Vassbotn
Framskutte kontorrigger er planlagt ved hver av de store bruene
Paulertjønn bru øst og Vassbotn bru.
Rigg for Martineåsen tunnel ved tverrslag ved Fagerholt
Det er planlagt at tunnelen drives fra dette tverrslaget, samt fra
tverrslaget ved rømningstunnelen ved Sky. Hovedrigg med
renseanlegg vil være ved Fagerholt. På Farriseidet og ved Paulertjønn
blir det kun påhuggsarbeider for tunnelen (tunneldriving 20 – 30 m
inn i fjellet for å etablere kontaktstøp og portal).
Rømningstunnelen ved Kleivervegen drives innenfra hovedtunnelen
og ut mot dagen. Alle jernbanetekniske arbeider vil lanseres fra
Farriseidet. Dette arbeidet krever lagerplass for jernbanemateriell,
kontorrigg og verksted.
Rigg ved nye Solum bru
Riggen vil ha plass til verksted, lager, kontorer og kanskje
sovebrakker. Ved Solum er det videre planlagt deponier med
knuseverk.
Det etableres sannsynligvis framskutte kontorrigger ved Kongeveien
bru, Hobæk bru, og en samlet framskutt rigg for Tjønnemyr
viltkrysning og støttemuren og portaler for tunnelene Askeklova og
Hovås.

UFP05

Skillingsmyr

Hovedrigg for Skillingsmyr tunnel ved tverrslaget ved Nøklegård
(vegen til Skjegge)
Skillingsmyr tunnel vil sannsynligvis bli drevet fra tverrslaget ved
Nøklegård samt fra portalene ved hhv Skillingsmyr i øst og kun en
mindre del fra Gunnarsrød i vest. De to øvrige rømningstunnelene vil
sannsynlig bli drevet innenfra hovedtunnelen og ut mot dagen.
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Plassering av riggområder / kommentarer
Ønnsåsen tunnel vil bli drevet fra Gunnarsrød og/eller Ønna. For
Langangen bru er det aktuelt med riggområde nede i Ønna. Deler av
Storberget tunnel vil bli drevet fra Ønna. Ved Storberget tunnel portal
øst, er det planlagt et større deponiområde.

UFP07

Storberget

Hovedrigg ved tverrslag ved skytterbanen på Lannerheia
I tillegg er det planlagt en rigg i vest ved Herregårdsbekken.
Med nær beliggenhet i forhold til massedeponi med god kapasitet, vil
tverrslag ved Lannerheia begrense transportvolumet på offentlig veg
til et minimum. Østre deler av Eidanger tunnel vil bli lagt under
entreprise UFP07 og drevet fra Herregårdsbekken.

UFP08

Eidanger

Hovedrigg ved tverrslag i Pasadalen
I tillegg et riggområde ved portalen i vest ved Norcem.
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6. Redegjørelse for miljøtilstanden i området der
virksomheten ligger
6.1 Prosjektområdet i Vestfold
6.1.1 Farris
Farrisvannet er drikkevannskilde for store deler av Vestfold, og er derfor godt kartlagt. Under følger
sammendraget av NIVA sin vurdering av tilstanden i Farris:
Det er foretatt en enkel sammenstilling av vannkvalitetsdata fra Farrisvannet fra 1958-2010. De fleste
årene lå innsjøen i klasse 1 (meget god vannkvalitet) i hht SFTs vannkvalitetskriterier, men fortsatt
kan det forekomme enkeltår hvor den befinner seg i klasse 2 God vannkvalitet. I henhold til
vanndirektivets klassifiseringsveileder ligger Farris i klasse 1 Svært god tilstand.
Gjennom siste halvdel av 1990-åra har det skjedd en kraftig fargeøkning i Farris, men det har også
vært perioder med høy farge tidligere. Fargen ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå mellom 25 og 35
mg Pt/l de siste ti årene. Med klimaprognoser om milde vintre og fuktige somrer, må man regne med
hyppig forekomst av relativ høy farge i Farris fremover. Dypvannet i Farris hadde god vannkvalitet i
alle år både mht næringssalter og bakterier, og viste ingen tendens til utvikling i noen bestemt retning.
Flere av de undersøkte bekkene var sterkt forurenset. Dette gjaldt først og fremst Vassvikbekken som
lå langt oppe i verste forurensningsklasse klasse 5 Meget dårlig vannkvalitet. Gopledalsbekken og
Dammenbekken var også markert påvirket, men her har tilstanden bedret seg en god del de siste 10
årene. De andre bekkene var mindre forurenset, men de bar klare preg av menneskelige påvirkninger.
Siljanelva hadde best vannkvalitet av de undersøkte tilløpene til Farris. Vannkvaliteten lå her i klasse
2 "God" til 3 "Mindre god" (Berge, 2011).
Larvik kommune har foretatt vannkvalitetsmålinger i Farriselva nedstrøms dammen og i
Knappenålsbekken i 2000, 2001 og 2005 (Reisz, 2005). Resultatene er vis i Tabell 6-1.
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Tabell 6-1 Vannkvalitet i Farriselva samt Knappenålsbekken, 2000, 2001 og 2005 (bl.a. Svensen, 2001)
Vassdrag

Lokalitet

N µg/l

P µg/l

TOC

TKB 44
ant/ 100 ml

FTU

mg/l

O2
%

Prøveresultater for år 2000
Farriselva

Mølla

925

60,5

7

15

3,8

78,7

Farriselva

Knappenålsbekken

4700

380

8,2

>150

3,5

98,1

Prøveresultater for år 2001
Farriselva

Mølla

665

26,3

5,1

537

3,9

Farriselva

Knappenålsbekken

1238

87,5

6,6

1041

5,0

Prøveresultater for år 2005, uke 29
Farriselva

Mølla

1400

72

2,4??

110*

3

Farriselva

Knappenålsbekken

2500

190

7,5

> 1500*

6

Prøveresultater for år 2005, uke 29
Farriselva

Mølla

1000

53

3,8

40*

4

Farriselva

Knappenålsbekken

3300

220

11

>2500*

10

* E-coli ant/ 100 ml
Tabell 6-2 Tegnforklaring til Tilstandsklasse SFT Veileder 97:04

Resultatene fra 2005 viser at ved Mølla, i Farriselva, var det en økning i innhold av totalt nitrogen i
forhold til resultatene fra 2000 og 2001. I Knappenålsbekken var det også mer totalt nitrogen i
prøvene tatt i 2005, enn i prøvene tatt i 2001. Verdiene er likevel ikke så dårlige som i 2000. Innholdet
at totalt fosfor ved Mølla var høyere i 2005, enn i 2001. I Knappenålsbekken var det høyere innhold av
totalt fosfor i prøvene tatt i 2005, enn i både 2000 og 2001. Ved Mølla var innholdet av totalt organisk
karbon (TOC) lavere enn i 2001, og mye lavere enn i 2000. I Knappenålsbekken var innholdet av
totalt organisk karbon (TOC) noe høyere enn i 2001, men mye lavere enn i 2000. Ved Mølla var
turbiditeten (FTU) tilnærmet lik resultatene fra 2000 og 2001, mens turbiditeten i Knappenålsbekken
var høyere. (Reisz, 2005)
Generelt kan en si at vannkvaliteten i elva nedstrøms dammen i Farris er dårlig til meget dårlig.
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6.1.2 Hallevannets nedbørfelt
NIVA gjennomførte på oppdrag fra Larvikittprodusentenes Forening (LPF) en omfattende studie av
Hallevannet med tilførselsbekker (Berge m.fl. 2009a og 2009b). Både Søndre Paulertjern og
Hallevannet er påvirket av steinindustrien, men tilstanden i tilførselsbekkene og de nevnte vannene er
blitt mye bedre de siste årene (Berge m.fl. 2009).
Vannforekomstene er undersøkt for turbiditet (grumsethet), vannkjemi, alger, bunnfauna, og fisk. Den
visuelle påvirkningen var betydelig, mens den økologiske effekten var (overraskende) liten. Det var
ingen økologiske eller bruksmessige påvirkninger i Hallevannet.
Hallevannet har mest alger i de øvre (nordre) fjordarmene og mindre i sør. Dette henger sammen med
den lange ”gangveien” fra de øvre delene av vannet og til utløpet i sør. Algeveksten kommer antakelig
fra humus.
Tilførselsbekkene til Hallevannet er detaljert beskrevet i miljøovervåkingen til SVV i fm E18 Sky –
Langangen. Enkelte av bekkene er også omtalt i NIVA sin undersøkelse for larvikittindustrien.
Eikedalsbekken nedenfor Søndre Paulertjønn har stor verdi som gyte- og oppvekstområde for en
ørretstamme. Det kunne ikke påvises negative økologiske effekter i Eikedalsbekken. Eikedalsbekken
hadde under NIVA sin studie av larvikittindustrien, en turbiditet på 4,7 FNU, mens Malerødbekkens
utløp i Søndre Paulertjern hadde en turbiditet på 7,5 FNU. De fleste bekkene i området har en pH
rundt 7.
Statens vegvesen har utført fiskeundersøkelse i Eikedalsbekken i etterkant av økt partikkelavrenning i
2009. Undersøkelsen viste at episodene med økt partikkelavrenning hadde ikke ført til noen forverring
av gyte- og klekkesituasjonen for sesongen 2009 – 2010 (Bioforsk, 2010).
Hallevannet er reservevannkilde for Larvik, og vannkvaliteten ved råvannsinntaket er vist i Tabell 6-3
Tabell 6-3

Vannkvalitet ved råvannsinntaket i Hallevannet (Asplan Viak 2004)

Variasjonene er vist med beste og dårligste tilstandsklasse (se Tabell 6-2 for forklaring på koding [der
er for øvrig klasse IV grå])
Vannkvaliteten i bekken nedstrøms Hallevannet, Bergselva, ble kartlagt flere steder i 200 og 2001.
Resultatene er vist i Tabell 6-4.

Utbygging
Vestfoldbanen

Parsell 12 Farriseidet - Porsgrunn
SØKNAD OM
UTSLIPPSTILLATELSE FRA
MIDLERTIDIG ANLEGGSDRIFT

Dok.nr.: UVB-12-A-90018
Dato: 30.03. 2012
Rev.: 00A
Side: 20 av 58

Tabell 6-4 Vannkvalitet i Bergselva, 2000 og 2001 (Svensen, 2001)
Vassdrag

Lokalitet

N µg/l

P µg/l

TOC

FTU

mg/l

TKB 44
ant/ 100
ml

O2

>150

1,6

87,7

%

Prøveresultater for år 2000
Bergselva

FV55/Gusland Camping

1195

17

4,4

Bergselva

RV301/Berg steinkirke

1200

13

4,1

1,2

94,2

Bergselva

Sanniveien

635

6,8

4

0,5

99,8

Prøveresultater for år 2001
Bergselva

FV55/Gusland Camping

1950

71,3

5,0

749

17,2

Bergselva

RV301/Berg steinkirke

1800

70,3

5,0

20,2

Bergselva

Sanniveien

1180

170,6

5,4

38,1

Som vist, er Bergselva påvirket av næringsstoffene fosfor og nitrogen, sannsynligvis fra
jordbruksavrenning og avløpssystem.
Bergselva har gode gytebestander av sjøørret. Vi vet også at Bergselva har en bestand av elvemusling
(Enerud 2000). Selv om rekrutteringen er liten for elvemusling er dette er en indikasjon på at
vannkvaliteten i store perioder av året er så bra at arter som er ømfintlige for dårlig vannkvalitet lever i
disse vassdragene (Svensen 2001).
Solumselva
Solumselva renner fra Solum og ned forbi Gulliksmyr og ned til et område med sammenhengende
fukteng og myr, som er registrert som et naturreservat, og ut i Vestmundvannet som er en del av
Hallevannet. Solumselva er også angitt som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret (SVV, 2010).
Det er planlagt to deponier ett på hver side av elva, ved Gulliksmyr i dette området.
Nær prosjektområdet består elva av mye vegetasjon, fin grus, og stedvis tykke lag med mudder og
oppsamlet organisk materiale. På grunn av bekkens utforming og lave vannføring, blir trolig mye av
det organiske materialet som tilføres, liggende på bunnen. Vannet var klart med en tydelig brun farge,
og det ble funnet mye siv og annen vegetasjon både i vannet, og langs bekkekanten. Den undersøkte
strekningen grenser inn til et fukteng og myrområde rett ved E18 (Sweco, 2011).
Det ble ikke funnet fisk under elektrofisket av Solumselva. Den valgte fiskestasjonen gav ingen
resultater.
Det ble ikke tatt nye vannprøver i Solumselva. Vurdering av vannkvalitet er basert på data fra Statens
Vegvesen sin serie med miljørapporter (referanser: SVV 2010 a, SVV 2010b og SVV 2011) fra 2009
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til 2011 i forbindelse med E18 Sky – Langangen. De parametrene som ble undersøkt i analysene, var
pH, nitrat, konduktivitet, suspendert stoff, total fosfor, total nitrogen, og ammonium. Analysene viser
ingen merkbart avvikende resultater for vannkvalitet i Solumselva, sammenlignet med resultater fra
andre vannresipienter i influensområdet beskrevet i kap.6.2.

6.2 Prosjektområdet i Telemark
6.2.1 Nøklegårdsbekken
Nøklegårdsbekken (nedstrøms betegnet Mørjebekken) renner fra Skjegge via Bassebobekken til
Langvann. Lokaliteten kan ha en viss biologisk verdi som biotoper for en del arter, særlig området ved
overgangen fra Bassebobekken til Langvann der det er mye siv og myr.
Mørjebekken ligger i et område med tett skog og innslag av fukteng. Bekken er forholdsvis smal, aldri
mer en 2 meter bred, og substratet består hovedsakelig av grus og finere materiale som sand og silt.
Prosjektet utførte prøvefiske i Mørjebekken. Den valgte fiskestasjonen gav svært dårlige resultater, og
det ble ikke fanget nok fisk for å kunne beregne et tetthetsestimat. Det ble funnet fisk her og der ved
prøvefiske langs en lengre strekning utenom den valgte stasjonen, men et meget lavt antall fisk fanget
understreket det manglende resultatet på den utvalgte stasjonen (Sweco, 2011).
Mørjebekken er opplyst til å være et gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Den biologiske tilstanden i
Mørjebekken er imidlertid ukjent. Bunndyrsamfunnet registrert tidligere, har ikke vist arter av spesiell
verneinteresse.
Vannkvalitet i Mørjebekken er vurdert basert på data fra Statens Vegvesen sin serie med
miljørapporter (referanser: SVV 2010 a, SVV 2010b og SVV 2011) i forbindelse med E18 Sky –
Langangen. Resultatene er hentet fra overvåkningsprogrammet som ble utviklet for Solumselva og
Mørjebekken. De parametrer som ble undersøkt, viser ingen merkbart avvikende resultater for
vannkvalitet Mørjebekken, sammenlignet med resultater fra andre vannresipienter beskrevet under.

6.2.2 Viersdalsbekken og Langangsbekken med Tallaksrudtjenna
Viersdalsbekken
Viersdalsbekken er en middels stor bekk som renner ut i Ønna, og er trolig under en del påvirkning fra
jordbruk og lokal bebyggelse i området rundt. Bekken er relativt stor i visse partier. Under befaring
den 16. Juni 2011, ble det observert både fisk og amfibier ved utløpet.
Resultatet av elektrofisket var dårlig (en tetthet for 0+ på 9,5/100m2, og for ≥1+ 9,5/100 m2).
Resultatene av bunndyrprøvene viste at det var et normalt og moderat artsrikt bunndyrsamfunn i
Viersdalsbekken (se vedlegg 2 for detaljer). Det ble ikke registrert rødlistede arter.
Viersdalsbekken en typisk lavlandsbekk, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Bekken er
vurdert som moderat kalkrik (innenfor verdier: Ca 4-20 mg/L; Alk, 0,2-1 mekv/L), og har et normalt
humusinnhold (innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Vannets pH-verdi ble målt til
7,3 (nøytralt), som stemmer godt overens med de øvrige resultatene. Basert på resultatet fra
vannprøvene, er Viersdalsbekken vurdert til å ha god vannkvalitet for akvatiske organismer. Se Tabell
6-5 og Tabell 6-6 for detaljer på totalt innhold av fosfor og nitrogen.
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Figur 6-1 Viersdalsbekken

Langangsbekken
Langangsbekken er en relativt upåvirket bekk i forhold til området rundt for øvrig. Bekken renner i to
strenger fra Eikåsen hvor den kommer sammen igjen til en streng på Gunnarsrød, og renner videre ut i
Ønna ved Sauøya. En del av tilførselen kommer øst for Bjørndalsbrua og områdene nær fylkesgrensen.
Fiskestasjonen som ble valgt ligger ved ei bru som fungerer som en stor kulvert. Det ble fanget i alt 16
fisk på stasjonen. Samlet resultat fra fiskestasjonen var dårlig, og viste en tetthet for 0+ på 5/100m2, og
for ≥1+ 11/100 m2. Resultatene av vannprøve og bunndyrprøve på samme lokalitet, viste at bekken har
et normalt, men forholdsvis artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble påvist en art døgnflue, som tidligere var
rødlistet. Denne er nå fjernet fra listen, da den ansees som vanligere en tidligere antatt (se vedlegg 2
for detaljer).
Langangsbekken en typisk lavlandsbekk, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Bekken er
vurdert som kalkfattig (innenfor verdier: Ca 1-4 mg/L; Alk, 0,05-0,2 mekv/L), og har et normalt
humusinnhold (innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Vannets pH-verdi ble målt til
7,2 (nøytralt), som stemmer bra med de øvrige resultatene. Basert på resultatet fra vannprøvene, er
Langangsbekken vurdert til å ha god vannkvalitet for akvatiske organismer. Se Tabell 6-5 og Tabell
6-6 for detaljer på totalt innhold av fosfor og nitrogen.
Nede ved Langangen kommer det inn en sidebekk som har sitt utspring ved rømningstunnelen i
Kjennåsen, og som renner via Tallaksrudtjenna før den møter bekken fra Gunnarsrød.
Tallaksrudtjenna
Tallaksrudtjenna er et lite tjern ovenfor Langangen bru, som har sitt utløp i Langangsbekken. Den
biologiske tilstanden i Tallaksrudtjenna er ukjent, men det ble observert fisk i tjernet, og i to
sidebekker, ved befaringen både i juni og oktober 2011. Det er ikke registrert rødlistede arter på
lokaliteten. Vannet i sidebekken har en meget brunlig farge, og bekken er stedvis sterkt preget av
flomhendelser.
Tallaksrudtjenna er en lavlandsinnsjø, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Innsjøen er
kalkfattig (innenfor verdier: Ca 1-4 mg/L; Alk, 0,05-0,2 mekv/L), og er vurdert som såkalt type klar
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(innenfor verdier: farge < 30 mg Pt/L; TOC 5 mg/L), og såkalt dyp (> 15 m). Vannets pH-verdi ble
målt til 7.1.

Figur 6-2 Foto (A) viser Tallaksrudtjenna

Tallaksrudtjenna ligger nedstrøms deponiet og veien til Kjennåsen rømningstunnel.
Tabell 6-5 Samlet resultat for totP (total fosfor), Ønna – Langangen
Bekk

Høyderegion

Vanntype

Typebeskrivelse

TotP (mg/L)

Klasse

Langangsbekken

Lavland

RN3

Kalkfattig, humøse

<0,010

Svært god

Viersdalsbekken

Lavland

RN3

Kalkfattig, humøse

<0,010

Svært god

Tallaksrudtjenna

Lavland

LN2b

Kalkfattig, klare, dype

<0,010

Svært god

Tabell 6-6 Samlet resultat for totN (total nitrogen), Ønna – Langangen
Bekk

Høyderegion

Vanntype

Typebeskrivelse

TotN (mg/L)

Klasse

Langangsbekken

Lavland

LN3a; RN3

Kalkfattig, humøse

0,49

God

Viersdalsbekken

Lavland

LN8a

Kalkrike, humøse

0,51

God

Tallaksrudtjenna

Lavland

LN2b

Kalkfattige, klare, dype

0,38

Moderat

6.2.3 Rutua
Rutua er en middels stor bekk som renner via Lannerheia ut i Eidangerfjorden. Rett oppstrøms utløpet
(oppstrøms bru over veien), er det etablert to kulverter (Figur 6-3) med fylling for vei til
parkeringsplass. Nedre del av området er preget av en fysisk modifisering av bekkeløpet, men det er
imidlertid ikke gjort synlige inngrep i bekken overfor den private parkeringsplassen. Resultatene fra
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elektrofisket oppstrøms kulvertene viste at disse ikke er fiskehindre (foto B og C under viser to
kulverter på 140 og 70 cm i diameter med fylling for vei til privat parkeringsplass).

Figur 6-3 Rett oppstrøms utløpet til Rutua (A) ble det observert flere store inngrep i bekken (B og C).

Det ble utført prøvefiske oppstrøms bebyggelsen nær fjorden. Området hvor fiskestasjonen ble valgt,
er preget av gammel barskog og blandingsskog, med mye mosevekst, løv og nedfallstrær. Området er
relativt uberørt i forhold til den tette boligbebyggelsen i nærheten. Bekken klatrer oppover skogsdraget
mot Lannerheia, og fordeler seg i små og store kulper som er adskilt i små stryk og naturlige terskler.
Det ble fanget i alt 68 fisk på stasjonen. Av større individer, ble 8 fisk vurdert til gytefisk, hvorav 5
individer var hanner mellom 30-50 cm, og 3 individer var hunner mellom 37-47 cm. Samlet resultat
fra fiskestasjonen var forholdsvis godt, viste en tetthet for 0+ på 18/100m2, og for ≥1+ 42/100 m2.
Resultatene av bunndyrprøvene viste et normalt og moderat artsrikt bunndyrsamfunn (se vedlegg 2 for
detaljer). Det ble registrert to sjeldne vårfluearter, som tidligere var rødlistede. Disse er nå fjernet fra
listen, da det har vist seg at artene er vanligere enn tidligere funn har antydet.
Rutua er en lavlandsbekk, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Øvre del av bekken ble vurdert
som kalkfattig (innenfor verdier: Ca 1-4 mg/L; Alk, 0,05-0,2 mekv/L), og hadde et humusinnhold
(innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Nedre del av bekken er vurdert som moderat
kalkrik (innenfor verdier: Ca 4-20 mg/L; Alk, 0,2-1 mekv/L), og hadde et normalt humusinnhold
(innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Vannets pH-verdi ble målt til 6,8 på øvre
del, og 7,4 på nedre del. Dette stemmer bra med de øvrige resultatene. Basert på resultatet fra
vannprøvene, er Rutua, på tross av variasjon på øvre og nedre del, vurdert til å ha god vannkvalitet for
akvatiske organismer.
Tabell 6-7 Samlet resultat for totP (total fosfor), Rutua
Bekk

Høyderegion

Vanntype

Typebeskrivelse

TotP (mg/L)

Klasse

Rutua nedre

Lavland

RN3

Kalkfattig, humøse

<0,010

Svært god

Rutua øvre

Lavland

RN3

Kalkfattig, humøse

<0,010

Svært god
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Tabell 6-8 Samlet resultat for totN (total nitrogen), Rutua
Bekk

Høyderegion

Vanntype

Typebeskrivelse

TotN (mg/L)

Klasse

Rutua nedre

Lavland

LN8a

Kalkrike, humøse

0,52

God

Rutua øvre

Lavland

LN3a; RN3

Kalkfattig, humøse

0,37

Svært god

6.2.4 Herregårdsbekken
NJFF (Norges jeger- og fiskerforbund) avdeling Telemark, har i flere år registrert yngel og gytefisk i
Herregårdsbekken. Bekken er i følge NJFF en av de viktigste gytebekkene for sjøørret på
Telemarkskysten, og det registreres fra tid til annen også enkelte laks i dette vassdraget. NJFF sitt
engasjement i bevaring av Herregårdsbekken utføres med støtte fra Fylkesmannen i Telemark. På tross
av et stort engasjement, er det fortsatt store utfordringer knyttet til forvaltningen av Herregårdsbekken.
Bekken er blant annet svært utsatt for miljøpåvirkning i form av inngrep, forurensning, og erosjon,
spesielt i nedre del mot utløpet. I de siste 2 årene er det imidlertid utført et omfattende ryddearbeid for
å bedre oppgangsmulighetene for gytefisk. Til dette arbeidet har NJFF engasjert Eidanger JFL som
bruker 6-8 dager pr. år til opprydding. I tillegg har NJFF også registrert andre typer vandringshinder
som har særlig betydning ved lav vannføring i bekken. Dette gjelder i første rekke rør under
fylkesveien (Kåsa bru) ved trafikkmaskinen i Eidanger (se Figur 6-4). Ved visse typer vannføring, kan
kulverten virke en jetstråle, og gjøre det vanskelig for fisk å vandre.

Figur 6-4 Bildet viser Herregårdsbekken fra Kåsa bru, nedstrøms kulvert under fylkesveien.

Sensommeren 2009 ble det utført yngelregistreringer i bekken. Resultatene viste at all yngel hadde
gått tapt på strekningen mellom fylkesveien og opp til naturlig vandringsstopp overfor E-18. Årsakene
her er nok sammensatte, men sannsynligvis har det vært episoder av forurensing i bekken samtidig
som vannstanden var svært lav i forbindelse med en langvarig tørkeperiode tidlig på sommeren.
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Det ble observert en sidebekk med grått vann til kulpen nedstrøms Kåsa bru under befaringen den 16.
juni 2011. Det er uvisst om dette har hatt noen negativ effekt på bekken i løpet av sommeren 2011.
Området hvor fiskestasjonen ble valgt ligger rett nedstrøms kulverten under fylkesveien ved Kåsa bru.
Lokaliteten fungerer som et deltaområde med en stor kulp og rikelig med skjulesteder, som gir gode
muligheter for både gyte- og oppvekstområder for ørret. Området er i tillegg relativt upåvirket i
forhold til nærhet til vei og bebyggelse.
Det ble fanget i alt 27 fisk på stasjonen. Ingen gytefisk ble observert. Det ble imidlertid registrert flere
gytegroper på lokaliteten som inneholdt fiskeegg. Resultatet fra elektrofisket var overraskende dårlig,
og viste en tetthet for 0+ på 19/100m2, og for ≥1+ 8/100 m2.
Resultatene av bunndyrsprøvene viste at det var et normalt og forholdsvis artsrik samfunn med
bunndyr. Det ble ikke funnet rødlistede arter. I tillegg ble det funnet en god del fiskeegg under
prøvetakingen etter bunndyr (se vedlegg 2 for detaljer).
I følge parameterverdier i Veileder 01:2009, er Herregårdsbekken en typisk lavlandsbekk, lokalisert <
200 moh i økoregion Østlandet. Bekken er vurdert som moderat kalkrik (innenfor verdier: Ca 4-20
mg/L; Alk, 0,2-1 mekv/L), og har et normalt humusinnhold (innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L;
TOC 5-15 mg/L). Vannets pH-verdi ble målt til 7,6 (nøytralt), som stemmer godt overens med de
øvrige resultatene. Basert på de resultater som ble funnet fra vannprøvene, er Herregårdsbekken
vurdert til å ha en god vannkvalitet for akvatiske organismer. Se Tabell 6-9 og Tabell 6-10 for detaljer
på totalt innhold av fosfor og nitrogen.
Tabell 6-9 Samlet resultat for totP (total fosfor), Herregårdsbekken
Bekk

Høyderegion

Vanntype

Typebeskrivelse

TotP (mg/L)

Klasse

Herregårdsbekken

Lavland

RN1

Moderat kalkrik, humøs

0,013

God

Tabell 6-10 Samlet resultat for totN (total nitrogen), Herregårdsbekken
Bekk

Høyderegion

Vanntype

Typebeskrivelse

TotP (mg/L)

Klasse

Herregårdsbekken

Lavland

LN8a

Kalkrike, humøse

0,59

Moderat

7.

Beskrivelse av alle utslipp til vann og grunn som
virksomheten kan forårsake og hvilken virkning denne
kan få

7.1 Generelt
7.1.1 Vannforbruk – dimensjonering av renseanlegg
Ved beregning av vannforbruk – dimensjonering av renseanlegg, ved boring / sprengning av
tunnelene, er det først og fremst vannforsyningen til boreriggene som er dimensjonerende for
vannbehovet.
Vannbehovet til riggene og innlekkasjene i tunnelen samt størrelsen på den delen av riggområdet som
skal ha avrenning via renseanlegget, er dimensjonerende for vannmengden som skal renses, mens
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utslippskrav og hvorvidt det er lagt opp til gjenbruk av vann eller ikke, er dimensjonerende for
rensegraden.
Tabell 7-1 Beregningsforutsetninger ved boring / sprengning benyttet i dette dokumentet:
Qb3

Borevann 3 boms rigg

180

m3/døgn

Gjennomsnitt over døgnet

Qb4

Borevann 4 boms rigg

225

m3/døgn

Gjennomsnitt over døgnet

Qi

Innlekkasje etter tetting

14,4

m3/døgn / 100
m tunnel

10 l /min/100 m tunnel benyttet som et
gjennomsnitt.
(Forventes å bli lavere)

Qdiv Vannforbruk diverse formål

48

m3/døgn

Vask, punktlekkasjer under driving samt
avrenning fra anleggsområdene til
renseanlegg

Dimensjonerende vannmengde for renseanlegget blir beregnet ved følgende formel:
Qdim= Qb + Qi ∙ [L/100] +Qdiv
Hvor L er samlet lengde på tunnelstuffen som drives fra tverrslaget
Arealene i dagsonen som føres til renseanlegget til tunnelen, er ikke endelig avklart, og det er også noe
usikkert hvor langt en driver fra hvert tverrslag. Vi har heller ikke kvantifisert vannforbruk til vask av
biler. Vi har i stedet regnet med vannforbruk til diverse formål på 2 m3/time samt at gjennomsnittlig
innlekkasjene til tunnelen er satt noe høyere en forventet for å sikre kapasitet i renseanlegget.
Da det verken er kommunal vannforsyning eller avløp i store deler av prosjektområdet kan det være
aktuelt med gjenbruk av vann. Det vil imidlertid være opp til de enkelte entreprenørene å avgjøre
hvorvidt de ønsker å gjenbruke vannet eller ikke. Dette vil avhenge av tilgjengelighet på vann,
vannkvalitetskrav til anleggsutstyret og utslippskrav.

7.1.2 Utslipp av vann fra tunneldrift og anleggsaktivitet i dagsonene
Bruk av borerigg, injeksjons- og sprøytebetongarbeider, spyling av røysa, innlekkasjer med videre,
produserer drens- og driftsvann (tunnelvann) som må behandles før det slippes til resipient eller
gjenbrukes. Av forurensningsparametre er suspendert stoff, nitrogenforbindelser, pH og
hydrokarboner de viktigste (NFF 2009). Nitrogenforbindelsene lar seg ikke rense i konvensjonelle
renseanlegg. En nærmere detaljert beskrivelse av forurensningspotensialet er gitt i kap. 2 i vedlegg 1.
Anleggsarbeid i dagsonene vil videre kunne føre til tilslamming av vassdrag av naturlig finstoff eller
organisk materiale spesielt ved mye nedbør.
De fleste rigg- og anleggsområdene ligger i nærheten av vassdrag med begrenset minstevannsføring.
Det settes derfor spesielt strenge krav til utslippet av driftsvannet fra tunnelene.
Svikt i renseanlegg og sikringstiltak kan gi utslipp av prosessvann til vassdragene. Med gode rutiner
og sikringstiltak begrenses risikoen for utslipp av prosessvann samt diesel, oljer og kjemikalier.
Vi har i denne utslippssøknaden gruppert utslippet av vann i tre kategorier:
1. Utslipp av anleggsvann fra tunneldriften og avløp fra verksted og vaskehall. Dette er utslipp
fra renseanlegg inkl oljeutskiller. (Karakteristisk for dette utslippet er partikler fra boring /
sprengning og nitrogenholdig vann som er pH-justert.)
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2. Avrenningsvann fra deponiområde. Dette er utslipp fra sedimenteringsbasseng /
sedimenteringsgrøfter. (Karakteristisk for dette vannet rett etter de første regnskyllene, er noe
finmateriale fra sprengning og litt nitrogen).
3. Avrenningsvann fra dagsonearbeider. (Karakteristisk for dette vannet er jordpartikler spesielt
etter regnskyll samt litt nitrogen.)

7.1.3 Avløp fra kontor- og anleggsrigg
Når det gjelder avløp fra kontor- og anleggsrigg er ikke dette omtalt under, da dette er forutsatt knyttet
til kommunalt VA-anlegg der dette er mulig, alternativt til tett tank eller til infiltrasjonsanlegg etter
gjeldende retningslinjer for slike anlegg.

7.1.4 Utslipp til grunnen
Utslipp til jord er knyttet til faren for olje- og kjemikaliesøl fra anleggsdriften og eventuelle funn av
forurensing fra tidligere aktivitet. Ved anleggsarbeid vil det være større eller mindre fare for oljesøl,
for eksempel ved fylling av drivstoff, oljeskift på maskiner, lekkasjer fra midlertidige oljelagre eller
avrenning av klebemiddel ved legging av asfalt. I tunnelen, i driveperioden, vil det genereres slam fra
boring, sprengning, lasting og nedknusing av stein på grunn av anleggstrafikk.
Det vil bli lagt begrensninger på hvor potensielt forurensende aktiviteter vil bli tillatt. Videre vil
kontraktene inneholde krav til lagring og beredskap og varsling i tilfellet uhellsutslipp. Dette er
nærmere beskrevet i Miljøoppfølgingsplan (MOP) for bygge- og anleggsperioden.
Alle forurensede masser og alt slam fra anleggsdriften er forutsatt levert godkjente mottak.

7.2 Anslåtte steinmengder og forbruk av betong og sprengstoff
Tabellene i dette kapittelet gir en indikasjon på totalmengder stein, steinstøv, betong- og
sprengstofforbruk for tunnelarbeidene. Mengdene er eksklusive tverrslags- og rømningstunneler.
Mengdene er hentet fra NIVA sin rapport, presentert i vedlegg 1. Det forekommer variasjoner mellom
NIVA sin rapport og endelige mengder, da det har forekommet visse justeringer av anleggsgjennomføringen etter at NIVA leverte sin rapport.
Tabell 7-2 Anslagsvis produksjon av steinmasse i hver av tunnelene (eks. tverrslags-/rømningstunneler)
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Tabell 7-3 Anslagsvis forbruk avbetong og sprengstoff i hver av tunnelene (eks. tverrslags-/rømningstunneler)

7.3 Forslag til utslippskrav
Avløpsvann fra kontor- og anleggsrigg håndteres som avfallshåndtering for øvrig, i henhold til
gjeldende lovverk som nevnt over.
Renseløsninger for henholdsvis tunnelvann og avrenningsvann fra deponier og dagsoner er nærmere
omtalt i kap. 8.2 og 8.3.
Som nevnt over, er vannet det søkes om utslippstillatelse for gruppert i tre kategorier:
4. Utslipp av anleggsvann fra tunneldriften. Dette er utslipp fra renseanlegg inkl oljeutskiller.
(Karakteristisk for dette utslippet er partikler fra boring / sprengning og nitrogenholdig vann
som er pH-justert.)
5. Avrenningsvann fra deponiområde. Dette er utslipp fra sedimenteringsbasseng /
sedimenteringsgrøfter. (Karakteristisk for dette vannet rett etter de første regnskyllene, er noe
finmateriale fra sprengning samt litt nitrogen.)
6. Avrenningsvann fra dagsonearbeider. (Karakteristisk for dette vannet er mer jordpartikler enn
for kategori 1 og 2, spesielt rett etter regnskyll, samt litt nitrogen.)
Kvaliteten til vannet det søkes om tillatelse til å slippe ut for hver av de tre kategoriene, er vist i Tabell
7-4.
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Tabell 7-4 Forslag til utslippskrav
Nr.

Kategori

Suspendert
stoff

pH

[mg SS/l]

Olje
(THC)

Kommentar

[mg/l]

1

Anleggsvann fra
tunneldriften

150

6–9

20

2

Avrenningsvann fra
deponiområder

400

-

-

3

Avrenningsvann fra
dagsonearbeider

-

-

-

Ukemiddelblandprøve i 90 % av
målingene, målt ved utløpet av
renseenheten.
Maksimalkonsentrasjon ut fra
renseanlegget skal ikke
overskride 500 mg SS/l og pH <
10 som stikkprøvetaking med
portabelt utstyr.
Målte verdier i 90 % av
målingene, målt i nedstrøms
resipient med års-sikker
vannføring,
Vannkvaliteten skal ligge innenfor
naturlige variasjonsområde for
resipienten

Fargekodene over er brukt i figurene i dette dokumentet
Grenseverdiene er basert på de naturfaglige undersøkelsene og vurderingene som er gjennomført i
tiltaks- og influensområdet området, samt at utslippene ikke skal føre til varige endringer i
resipientene.

7.4 Anleggsområdene i Larvik kommune, Vestfold fylke
7.4.1 Farriseidet
Da Farriseidet ligger ved drikkevannskilden Farrisvannet, er anleggsaktiviteten her begrenset til et
nødvendig minimum for å redusere faren for negativ påvirkning av vannkilden. Det er ikke forutsatt
tunneldrift fra Farriseidet. Anleggsarbeidet her vil være begrenset til trasé i dagen, bygging av portal,
påhugg og støttemur langs Skiensvegen, samt etablering av redningsplass.
Anleggsvann fra bygging av portal og støttemur vil bli fanget opp via tverrgrøft ved portal og ledet via
sedimenteringsbasseng til offentlig avløpsnett eller til overflateresipient, Knappenålsbekken nedstrøms
dammen i Farris. Anleggsområdet med sannsynlig utslippspunkt for vannet, er indikert i Figur 7-1.
Farriselva er ca. 850 meter lang fra utløpet av Farrisvannet til fjorden. Den omfattes ikke av
verneplanen for Farris. Fordi Farris er regulert og det ikke er krav om minstevannføring, er
vannføringen ujevn. Vassdraget var før dammen ble bygget, både laks- og sjøørettførende langt
oppover. Biotopforbedrende tiltak med opparbeidelse av flere terskelbassenger, er gjennomført.
Elva har varierende vannføring og relativt dårlig vannkvalitet (se kap.6.1.1). Som
sjøørretproduserende elv har den hatt liten betydning, men det har skjedd en bedring de seinere åra.
Ved prøvefisket i 2005 ble det fanget ørret på flere lokaliteter i elva, men tettheten var liten. Liten
vannføring, få områder med egnet gytegrus og dårlig vannkvalitet er med på å begrense
ørretproduksjonen (SVV, 2007).
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Figur 7-1 Anleggsområdet ved Farriseidet

Vannet som slippes ut vil være av kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider), og det er
tenkt sluppet til Knappenålsbekken som renner inn i Farriselva, nedstrøms dammen i Farris.
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Farriseidet

Dagsone (3)

Knappenålsbekken Farriselva

Resipient 3
Larviksfjorden

Masser fra utskiftingssonen langs spleis mot eksisterende jernbane vil bli analysert med hensyn på
eventuelle forurensing. Disse løsmassene vil bli klassifisert etter Klif sine tilstandsklasser for
forurenset jord, og omdisponert iht. Klif sine retningslinjer.

7.4.2 Fagerholt og Martineåsen tunnel med rømningsveier
Nedbørsfeltet ved Fagerholt drenerer til Paulertjønnene som igjen dreneres via Eikedalsbekken til
Tverrfjorden / Hallevannet. Hallevannet er reservedrikkevannskilde for Larvik og en viktig kilde for
jordbruksvanning i de søndre delene av vannet. Paulertjønnene har over mange år vært påvirket av
utslipp fra steinindustrien, og den mest framtredende påvirkningen har vært synlig blakking av vannet.
Steinindustrien har de senere årene etablert en rekke avbøtende tiltak, med gode resultat. Utbyggingen
av E18 har påvirket Paulertjønnene i form av sedimenttilførsel (bl.a. blakking). Effekten av begge
disse utslippsperiodene skal ha vært liten, i følge dokumentasjonsrapporter fra steinindustrien og
Statens vegvesen. Utbyggingen av jernbanen vil også påvirke Paulertjønnene, både gjennom tilført,
renset tunnelvann og de planlagte dagsonearbeidene bl.a. fundamentene for Paulertjønn bru øst.
Antatte mengder er vist i tabellen under.
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Tabell 7-5 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Martineåsen
Tunnelmasser
Maks. avløp

ca 520 000
Ca 1 500

Fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden

Martineåsen tunnel vil bli drevet fra et tverrslag ved Sky samt et tverrslag ved Fagerholt (rømningsvei
1 og 3). Alt vann fra tunneldrivingen vil bli pumpet til et renseanlegg som vil bli plassert ved
Fagerholt. Det er ikke noe kommunalt avløpsnett ved Kleivervegen og Fagerholt. Det legges derfor
opp til fullrensing av anleggsvannet fra tunneldriften. Overskuddsvannet etter rensing slippes til
Paulertjønn, via bekkesystemet langs ny E18 (”Fagerholtbekken”).
Anleggsaktiviteten ved rømningsveg 2 vil være begrenset til etablering av atkomstveg,
beredskapsplass og portal. Tunneldriften vil foregå innenfra.

Figur 7-2 Tverrslagsområdet hvor det vil etableres en tunnelrigg samt utslippspunkt, ved Fagerholt

Utdrag av miljørisikovurderingen gitt i vedlegg 1, følger under:
Utslipp av tunnelvann til «Fageråsbekken» vil sannsynligvis medføre at bekken i tørre perioder i stor
grad vil være dominert av tunnelvann og være uten normal bekkeflora og fauna. Det er ikke kjent om
det er/har vært biologi av spesiell interesse i denne bekken. Etter kraftig påvirkning fra utbyggingen
av E18 forventes denne å være betydelig redusert. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være
tilbake etter 1-2 år etter avsluttet påvirkning.
Paulertjern Nord forventes også å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak.
Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men også andre forurensende stoffer som følger med
tunnelvannet. Ved utbyggingen av ny E18 ble dette tjernet sterkt påvirket av partikler, og det var i
perioder problemer med å redusere tilførslene av partikler fra anleggsarbeidene (SVV 2010). Tjernet
var ikke tidligere påvirket av steinslam fra steinindustrien i området, men var referansetjern ved
undersøkelsen av steinindustriens påvirkning av Paulertjern Sør (nedre).
Paulertjern Sør forventes å bli mindre påvirket enn Paulertjern Nord da sistnevnte vil fungere som en
rensedam ved utslipp til Fageråsbekken.
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Eikedalsbekken vil også bli påvirket, men trolig i moderat grad da også Paulertjern Sør vil fungere
som rensedam. Fra Eikedalsbekken går vannet ut i Tverrfjorden i Hallevannet. Hallevannet er reserve
drikkevannkilde. Vanninntaket ligger i sørenden av Hallevannet. Hoved-strømmen i vannet går mot
sør da utløpet ligger der. Konsentrasjonene av eventuelle forurensninger er mye fortynnet når de når
sørdelen av Hallevannet.
Eikedalsbekken er angitt å være viktig gyte og oppvekstbekk for ørret i Hallevannet. Trolig er det også
muligheter for ørret i begge Paulertjernene. Det er imidlertid usikkert hvorvidt disse pr. i dag har
ørretbestander etter å ha vært utsatt for forurensninger både fra steinindustrien og vegutbygging.
Bunndyrsamfunnet i Eikedalsbekken er undersøkt tidligere og den hadde en normal fauna. Det ble
ikke registrert rødlistearter. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake etter 1-2 år etter
avsluttet påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
Fisk vil innvandre fra innsjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
Vannet som slippes ut ved Fagerholt vil være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
Anleggsområde Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Sky og
Fagerholt

Fagerholtbekken

Paulertjønn N

Paulertjønn S Eikedalsbekken Tverrfjorden Hallevannet

Tunneldrift (1)

Resipient 4

Resipient 5

Resipient 6

7.4.3 Paulertjønn; bruer og dagsonearbeider
Det er uunngåelig ikke å forstyrre terrenget i brutraséen. Det vil bli lagt ut fylling fra veg til hver
pelegruppe.
Malerødbekken blir påvirket av gravearbeider for massedeponi 1 ved Paulertjønn bru vest. Bekken er
også planlagt lagt midlertidig i rør for å bli beskyttet i forhold til erosjon og partikler fra bruarbeidene
på Paulertjønn bru øst.
Før massedeponi 1 (volum 115 000 m3) ved Paulertjønn, tas i bruk, etableres det sedimentasjonsbasseng, området avskjæres og voll bygges ved deponiets munning mot øst. Utløpet fra bassenget
legges i rør under driftsvegen til massedeponi 1og deretter i grøft helt ned til Paulertjønn.
Vann fra byggegroper ledes via sedimentasjonsbasseng eller håndteres på annen forsvarlig måte.
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Figur 7-3 Anleggsområdene og utslippspunktene ved Paulertjønn

Når det gjelder miljørisikovurderingen for disse arbeidene vil de i stor grad være sammenfallende med
vurderingene gitt i kap. 7.4.2.
Vannet som slippes ut vil være av kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) samt
kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider).
Anleggsområde Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Resipient 4

Pauler

Dagsone (3)

Paulertjønn S

Eikedalsbekken

Tverrfjorden

Hallevannet

Pauler V

Deponi (2)

Malerødbekken Paulertjønn S

Eikedalsbekken Tverrfjorden

Resipient 5

Hallevannet

7.4.4 Vassbotn, bru og dagsone
Vassbotnfjorden er en del av Hallevannet som i dag er reservedrikkevannskilde til Larvik. Inntaket
ligger i sørenden av Hallevannet. Jernbanen skal krysse over Vassbotnfjorden på bru. Valgt brutype
spenner over fjordarmen uten fundamenter ute i vannet.
Byggeprosessen for ei bru av denne størrelsen vil være lang, opptil 2-3 år. Anleggsperioden vil kunne
påvirke både vannet og vannkantvegetasjonen negativt, da vegetasjonsmasse på arealene under
landdelen av brua blir avgravd og det vil være nødvendig å sprenge ut for fundamenter, legge ut
midlertidige fyllinger og bygge anleggsveier.
Nedbørfeltet mellom Vassbotn og Hobæk dreneres mot dagens E18 og rett i Vassbotnfjorden.
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Figur 7-4 Massedeponier og utslippspunkt ved Vassbotnvannet

Massedeponi 2 (volum 25 510 m3) ligger på nordsiden av traséen, men på sørsida blir det fylling helt
ned til rasteplassen langs nåværende E18 ved Vassbotnfjorden. Bekkevann må ledes i grøft / rør forbi
deponi/fylling og trasé. Vann fra massedeponi og fyllmasser fra linja føres til sedimenteringsbasseng
sør for den nye jernbanetraséen før det slippes ut i Vassbotnfjorden.
Massedeponi 3 (volum 48 500 m3) ligger også nord for traséen, og på sørsida blir det fylling ned mot
eksiterende E18. Også her må bekken ledes i grøft / rør forbi deponi/fylling og trasé. Vann fra
massedeponi og fyllmasser fra linja føres til sedimenteringsbasseng nær dagens E18 før det slippes ut i
Vassbotnfjorden. Det vil bli etablert en grøft fra sedimenteringsbassenget og helt til Tjønnemyr, slik at
avrenning fra skjæringer og fyllinger langs traséen føres via sedimenteringsbasseng før utslipp.
Hovedstrømmen i vannet går mot sør der utløpet ligger. Konsentrasjonene av eventuelle
forurensninger vil være fortynnet før de når sørenden av Hallevannet.
Vannet som slippes ut vil være av kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) samt
kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider).
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Vassbotn

Dagsone (3)
Deponi (2)

Vassbotnfjorden

Tverrfjorden

Hallevannet

7.4.5 Hobæk - Solum dagsone og to mindre tunneler
Anleggsaktiviteten vil omfatte etablering av skjæringer, fyllinger ei større bru samt 2 korte tunneler.
Videre er det planlagt deponier i dette området (ved Solum) samt kanskje ett ved Tjønnemyr. Den
største utforingen er knyttet til å hindre tilslamming av de vassdragene som ligger tett inntil anleggsog deponiområdene.
Fra Tjønnemyr dreneres vannet til Hobekken som har sitt utløp i et våtmarksområde helt vest i
Vassbotnfjorden. Massedeponi 4 ved Tjønnemyr (volum 40 750 m3), ligger på sørsiden av traséen.
Avskjærende grøfter rundt myrpartiene knyttet til Tjønnemyr, vil redusere vannmengdene som kan bli
tilslammet av anleggsaktiviteten på strekningen fra Hobæk bru til Askeklova tunnel. På begge sider av
traséen vil det bli etablert grøfter som ledes via sedimenteringsbassenget og grøft til Vassbotn som
nevnt i kap. 0. Hobekken legges også midlertidig i rør forbi anleggsområdet for å hindre tilslamming.
I foten av de store fyllingene langs dagens E18 er det prosjektert fanggrøfter med terskler for å felle
slam fra fyllingene slik at dette ikke vaskes ut i Hobekken og Vassbotnfjorden.
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Vannet som slippes ut ved Tjønnemyr vil være av kategori 2 (Avrenningsvann fra
deponiområder) samt kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider).
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Resipient 4

Tjønnemyr

Dagsone (3)
Deponi (2)

Hobekken

Vassbotnfjorden

Tverrfjorden

Hallevannet

Figur 7-5 Massedeponi og utslippspunkt ved Tjønnemyr

I den perioden tunnelarbeidet foregår, vil Hobekken bli kunne bli påvirket selv med de foreslåtte
tiltakene dersom anleggsvann etter rensing, føres til denne bekken. Det er imidlertid sannsynlig at
renset anleggsvann fra tunneldriften ledes til Solumselva og slippes ut i denne. Solumselva renner ut i
Hallevannet, i den delen av vannet som kalles Vestmunnvannet.
Det vil opprettes arbeidsrigg ved E18 nord for traséen mellom Askeklova tunnel (90 m) og Hovås
tunnel (170 m). Som nevnt er det sannsynlig at renset vann fra tunneldriften føres til Solumselva.
Antatte mengder er vist i tabellen under.
Tabell 7-6 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Askeklova/Hobekk
Tunnelmasser
Maks. avløp
* Avhengig av hvor mange rigger som settes inn

Ca 43 300
250 – 500*

fm3
m3/døgn
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Deponi 5
Deponi 6

Figur 7-6 Tunneler, massedeponier, dagsone, riggområde og utslippspunkt ved Solum

Massedeponi 5 (volum 193 400 m3) er sør for traséen, vest av Hovås tunnel. Sporet ligger her på
fylling (som vist på Figur 7-6). Det vil bli etablert en grøft langs sørsida for å fange opp avrenning fra
massedeponiet og fyllingene. Grøften vil tilsluttes midlertidig sedimenteringsbasseng før utslipp i
Solumsbekken. Massedeponi 6 (volum 404 000 m3) ligger sør for traséen, vest for Solum bru. Det vil
bli etablert grøft både langs sørsida og nordsida for å fange opp avrenning fra massedeponiet og
fyllingene. Hver grøft vil bli tilsluttet midlertidig sedimenteringsbasseng. Bekken under Solum bru
legges i rør under anleggsperioden og legges om etter at brua er bygd.
Det vil opprettes et hovedriggområde mellom massedeponi 5 og E18.
Utdrag av miljørisikovurderingen gitt i vedlegg 1, følger under:
Solumselva er også angitt som en viktig gyte- og oppvekstelv for ørret (SVV 2010). Vi kjenner ikke til i
hvilken grad det er knyttet andre interesser til bruk og vern av Solumselva eller Hobekken. Det er ikke
kjent om det er/har vært biologi av spesiell interesse i denne bekken. En vanlig flora og bunnfauna vil
normalt være tilbake etter 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan
få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller upåvirkede sidebekker dersom
det ikke er vandringshindre.
Vannet fra drivingen av Askeklova og Hovås tunnel er planlagt ført til Solumselva. Vannet vil
være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften). Som vist i Figur 7-6 vil Solumselva også
motta vann av kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) og kategori 3 (Avrenningsvann
fra dagsonearbeider).
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Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Resipient 4

Solumselva

Vestmunnvannet

Tverrfjorden

Hallevannet

7.4.6 Skillingsmyr
Anleggsarbeidene omfatter dagsonen ved Skillingsmyr, bru over eksisterende E18 samt tunnelportalen
for Skillingsmyr tunnel. Videre er det planlagt et mindre deponi (deponi 1, volum 25 000 m3) nær
portalen. Arealene på strekingen drenerer til Solumselva. Mellom Solum bru og E18 vil også
grøftesystemet for dagens E18 styre og lede overvannet, mens det vest for E18 vil ledes over det
opparbeidete riggarealet til E18-utbyggingen.
Det er ingen etablert infrastruktur mhp vann og avløp i dette anleggsområdet. Det finnes heller ingen
større bekker eller andre gode resipienter i nærhet av anleggsområdet som er brukbare for å dekke
behovet for vann til drift eller godt egnet for mottak av anleggsvann. Den lokale bekken ved Solum
renner ned i Vestmunnvannet, en arm av Hallevannet.
Det planlagt ca 100 m med tunneldrift herfra i tillegg til etablering av forskjæring og portal.
Avløpsvannet fra anleggsaktiviteten er planlagt ført til separat renseanlegg.
Antatte mengder er vist i tabellen under.
Tabell 7-7 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Skillingsmyr
17 000

Tunnelmasser

300

Maks. avløp

fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden

Massedeponiet legges i tilknytning til jernbanesporets fyllingsutslag og knytter dette til sideterrenget.
Vann fra portalarbeid og deponier pumpes/ledes til sedimentasjonsbasseng før utslipp til resipient.
Sidebekken til Solumselva legges midlertidig i rør forbi anleggsområdet og settes i stand etterpå.
Miljørisikovurderingen gitt i kap. 7.4.5 er relevant også for dette anleggsområdet. For øvrig henvises
det til resultatene av forundersøkelsene presentert i kap. 6.1.2 (den delen som omhandler
Solumsbekken).
Vannet fra drivingen av tunnel fra Skillingsmyr er planlagt ført via en sidebekk til Solumselva.
Vannet vil være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
Bekken vil også motta vann av kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) fra det deponi 1
og kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider).
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Resipient 4

Skillingsmyr

Tunneldrift (1)
Dagsone (3)
Deponi (2)

Solumselva

Vestmunnvannet

Tverrfjorden

Hallevannet
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Figur 7-7 Skillingsmyr tunnel samt massedeponi og utslippspunkt ved Solum

7.5 Anleggsområdene i Porsgrunn kommune, Telemark fylke
7.5.1 Skillingsmyr tunnel, Løkka, Nøklegård og Kjennåsen

Løkka

Nøklegård

Kjennåsen

Figur 7-8 Skillingsmyr tunnel, massedeponi og utslippspunkt ved Løkka, Nøklegård og Kjennåsen
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Hovedrigg vil være ved tverrslaget ved Nøklegård langs vegen til Skjegge. Ved de øvrige
rømningstunnelene vil det kun bli portalbygging og opparbeiding av rømningsplass pluss deponier.
Fra Nøklegård er det planlagt drift av 3600 m hovedtunnel, samt 990 m tverrslags- og
rømningstunneler.
Det er få resipienter nær riggområdet som er brukbare for å dekke behovet for vann til tunneldrift, og
til utslipp av avløp. Det er usikkert om Nøklegårdsbekken har stor nok vannføringen til å forsyne
anleggsdriften. Det er ingen etablert infrastruktur for VA i området.
Antatte mengder er vist i tabellen under
Tabell 7-8 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Nøklegård
Tunnelmasser
Maks. avløp

340 000
1 150

fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden

Nær portalen til rømningstunnelen ved Løkka, rett vest for fylkesgrensen, er det planlagt et deponi (nr
3 på Figur 7-8) i et langstrakt flatt dalføre med retning nord-sør. Området er avgrenset av markerte
dalsider mot øst og vest. Utforming medfører omlegging av bekkeløp som har avrenning mot sør til
Nøklegårdsbekken. Volumet er beregnet til ca. 164.000 m3.
Det vil bli etablert grøft langs sørsida av deponiet for å fange opp avrenning fra massedeponiet. Grøfta
vil bli tilsluttet midlertidig sedimenteringsbasseng.
Nær hovedriggen ved tverrslaget ved Nøklegård er det planlagt to deponi (nr 4 og 5 på Figur 7-8)
Begge ligger i langstrakte flate dalfører med retning nord-sør avgrenset av markerte dalsider mot øst
og vest. Begge deponiene vil primært ha avrenning mot nord til Nøklegårdsbekken oppstrøms
riggområdet. Deler av deponiene vil ha avrenning mot sør til mindre bekker som renner ut i
Nøklegårdsbekken like sør for nye E18. Både nord- og sørendene av de to deponiene vil bli tilsluttet
midlertidig sedimenteringsbasseng / sedimenteringsgrøfter.
Volumet er beregnet til ca. 280.000 m3 for deponi 4 og 370.000 m3 for deponi 5.
Massedeponi 6 ligger ved inngangen til rømningstunnelen øst for Kjennåsen (deler av deponiet er vist
på Figur 7-8). Deponiet har et volum på ca 118.000 m3. Deponiet har avrenning mot sør til bekken
som renner langs østsiden av Kjennåsen før den skifter retning mot nordvest. Denne bekken renner ut i
Tallaksrudtjenna som er en del av nedbørfeltet Langangsbekken. Sørenden av deponiet vil bli tilsluttet
et midlertidig sedimenteringsbasseng / sedimenteringsgrøfter for å redusere partikkelspredning mot
Tallaksrudtjenna.
Avløpet både fra deponiområdet ved Løkka og deponi samt anleggsområdet ved Nøklegård, går til
øvre del av Nøklegårdbekken. Denne går etter hvert gjennom noe mer bebygde områder og følger
veger i området. Den går via et myrområde og videre mot Langevannet som renner ut Mørjerødbekken
videre til Mørjetjern til Mørjefjorden. Fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark følger den nedre
delen av Mørjerødbekken.
Utdrag av miljørisikovurderingen gitt i vedlegg 1, følger under:
Nøklegårdbekken er trolig gyte og oppvekstområder for ørret. Det er ikke kjent om det er annen
biologi av spesiell interesse i denne bekken. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2
år etter avsluttet påvirkning. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det
ikke er vandringshindre.
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Den biologiske tilstanden i Langetjern er ukjent. Den forventes å bli betydelig påvirket dersom det
ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende
stoffer som følger med tunnelvannet.
Mørjerødbekken er gyte og oppvekstområde for sjøørret. Bunndyrsamfunnet registrert tidligere, har
ikke vist arter av spesiell verneinteresse. Påvirkningen her vil trolig være moderat, da Langetjernet vil
fungere som et rensebasseng på resterende partikler fra tunnelvannet.
En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle
sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller
upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
Se kap. 6.2.1 for en beskrivelse av før-tilstanden i Nøklegårdsbekken.
Vannet fra drivingen av Skillingsmyr tunnel fra Nøklegård er planlagt ført til
Nøklegårdsbekken. Vannet vil være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
Nøklegårdsbekken samt sidebekken ved Løkka, vil også motta vann av kategori 2
(Avrenningsvann fra deponiområder).
Bekken som renner på østsiden av Kjennåsen og ut i Tallaksrudtjenna vil motta vann av
kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) fra deponiet ved rømningsveien ved Kjennåsen.
Anleggsområde Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Resipient 4

Løkka

Deponi (2)

sidebekk

Nøklegårdsbkn

Langevatnet

Mørjerødbekn* Mørjetjenna* Mørjefj.

Nøklegård

Tunneldrift (1)
Deponi (2)

Nøklegårdsbkn Langevatnet

Kjennåsen
Deponi (2)
Kjennåsbkn
*Fylkesgrensa går i nedre del av elva (og i tjenna)

Mørjerødbkn* Mørjetjenna*

Tallaksrudtjenna Langangsbkn

Ønna

Resipient 5

Mørjefjorden
Langangsfj.

7.5.2 Gunnarsrød
50 m av Skillingsmyr tunnel er planlagt drevet fra Gunnarsrød. Når det gjelder Ønnsåsen tunnel, vil
denne sannsynligvis bli drevet fra Ønna.
Antatte mengder er vist i tabellen under.
Tabell 7-9 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Gunnarsrød
Tunnelmasser
Maks. avløp

8 400
280

fm3
m3/døgn

Resipient 6
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Figur 7-9 Massedeponi, riggområde og utslippspunkt ved Gunnarsrød

Det er få markerte bekker og naturlige resipienter, som er store nok til å dekke behovet for vann til
tunneldrift og til utslipp av avløp, i nærhet til riggområdet. Den eneste bekken av betydning i området,
er Langangsbekken som renner ut i Ønna/Langangen. Det tas høyde for at vann til tunneldrift kan
hentes her, og at renset driftsvann kan slippes i bekken eller alternativt føres til sjøen.
Deponi 10 ligger i en trang, dyp dal med retning nord-sør. Vann fra oppstrøms områder, som renner
gjennom deponi nr 10 (Figur 7-9), skal i minst mulig grad komme i kontakt med masse fra
tunneldrivingen. Bekken legges derfor i kanten av (eller midlertidig i rør under) deponiet. Deponiet
har en antatt kapasitet på ca. 210.000 m3.
Utdrag av miljørisikovurderingen gitt i vedlegg 1, følger under:
Avløp går mot Langangsbekken og går videre ut i ytre del av Ønna og videre gjennom et smalt sund ut
i Langangsfjorden. Langangsbekken er sjøørretførende, men det ble funnet lave tettheter ved avfisket
stasjon i 2011 (Sweco 2011).
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Det er tatt én prøve fra bunndyrsamfunnet på samme sted som for el-fisket. Bekken har et normalt,
men forholdsvis artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble påvist én døgnflueart som tidligere var på rødlista,
men som senere er fjernet fordi den nå anses som vanligere enn tidligere funn antydet. Den biologiske
tilstanden i Ønna er ukjent. Områdene forventes å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres
tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer som
følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat kan gi
eutrofieffekter i nærmeste delene av Langangsfjorden og Ønna.
En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle
sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller
upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
Vannet fra drivingen av Skillingsmyr tunnel fra Gunnarsrød er planlagt ført til
Langangsbekken ved Gunnarsrød. Vann fra drivingen av Ønnsåsen tunnel vil sannsynligvis bli
ført til Viersdalsbekken i Ønna. Alternativt vil vannet føres til Langangsbekken ved
Gunnarsrød. Vannet vil være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
Langangsbekken ved Gunnarsrød vil også motta vann av kategori 2 (Avrenningsvann fra
deponiområder) fra deponi 10 nord for Gunnarsrød samt og vann av kategori 3
(Avrenningsvann fra dagsonearbeider) i fm dagsonen ved Gunnarsrød.
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Gunnarsrød

Tunneldrift (1)
Dagsone (3)
Deponi (2)

Langangsbekken

Ønna

Langangsfjorden

7.5.3 Ønna
Det er få, større, naturlige ferskvannsresipienter i nærhet av riggområdene. Den eneste bekken av
betydning, er Viersdalsbekken som renner ut i Ønna/Langangen. Ønnsåsen tunnel samt en mindre del
av Storberget tunnel, ca 300 m, er planlagt drevet fra Ønna.
Det tas høyde for at vann til tunneldrift kan hentes her, og at renset driftsvann kan slippes i bekken
eller til pollen i Ønna.
Tabell 7-10 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Storberget øst og Ønnsåsen
Tunnelmasser
Maks. avløp

150 000
675

fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden
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Figur 7-10 Massedeponi, riggområde og utslippspunkt ved Ønna

Deponi 11 (Figur 7-10) ligger på vestsiden av Ønnadalen og utgjør en bred dalgang bak åskanten sett
fra Ønnadalen. Dalbunnen fylles opp med ca. 10 m med naturlig tilslutning til terrenget på hver side.
Volumet er beregnet til ca. 195.000 m3. Avrenningen er mot sør til en mindre bekk som renner ut i
sjøen helt innerst i Ønna nær Viersdalsbekken utløp, og videre ut i indre del av Ønna, videre gjennom
et smalt sund og ut i Langangsfjorden.
Viersdalsbekken er sjøørretførende. El-fisket i 2011 påviste lav tetthet av ungfisk av ørret (Sweco,
2011). Den påvirkede strekningen har flere områder som trolig anvendes som gyteområder. Mindre
sidebekker anvendes trolig både som oppvekstområder og gyteområder
Bunndyrprøver ble tatt fra én stasjon i Viersdalsbekken, den samme som for el-fisket. Bekken har et
normalt, men moderat artsrikt bunndyrsamfunn (Sweco 2011).
Miljøkonsekvensene i Ønna og fjorden er beskrevet i kap. 7.5.2.
Vannet fra drivingen av Storberget tunnel fra Ønna er planlagt ført til Viersdalsbekken i Ønna.
Vann fra drivingen av Ønnsåsen tunnel vil sannsynligvis også bli ført til Viersdalsbekken i
Ønna. Alternativet er til Langangsbekken ved Gunnarsrød dersom tunnelen drives fra øst.
Vannet vil være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
Sidebekken som renner ut i Ønna på samme sted som Viersdalsbekken, vil motta vann av
kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) fra deponi 11 ved Storberget i Ønna.
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Viersdalsbekken vil videre motta vann av kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider) i fm
byggingen av Ønna bru og anleggsatkomstene til denne.
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Ønna

Tunneldrift (1)
Dagsone (3)
Deponi (2)

Viersdalsbekken

Ønna

Langangsfjorden

7.5.4 Lannerheia (Lillegårdsseter)
Det meste av Storberget tunnel (inntil 3200 m hovedtunnel og 3800 m med tverrslag/rømningstunnel)
vil bli drevet fra Lannerheia.
Det må tas hensyn til flere mindre sildrebekker som krysser både gjennom rigg- / anleggsområdet og
deponier i området. Vann til rigg/anleggsdrift vil sannsynligvis bli hentet fra Lannerdammen (tidligere
vannforsyning til (deler av) Porsgrunn kommune. Resipient for utslipp av avløpsvann fra
tunneldriften, er Rutua, som er en mindre bekk i området. Vannføringen er imidlertid for liten til at en
får noen vesentlig fortynning av utslipp av avløpsvann til Rutua.
Tabell 7-11 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Lannerheia
Tunnelmasser
Maks. avløp

Ca 600 000
Ca 1 500

fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden

På skytebanen kan det forekomme forurensede masser. Dersom de blir berørt, vil de vil bli klassifisert
etter Klif sine tilstandsklasser for forurenset jord, og omdisponert iht. Klif sine retningslinjer.
Det er planlagt flere deponier i tilknytning til dette anleggsområdet (deponi 12, 13 og 14 på Figur
7-11). Disse har alle avrenning til mindre sidebekker til Rutua. Størrelsen på deponi 12 er 153.000 m3,
deponi 13 er 708.000 m3 og deponi 14 har et volum på 130.000 m3. Nedstrøms deponiene, vil det bli
etablert midlertidige sedimenteringsbasseng for å redusere partikkelavrenningen.
Utdrag av miljørisikovurderingen gitt i vedlegg 1, følger under:
Rutua er en god sjøørretbekk. El-fiske i 2011 påviste god bestand av ørret (Sweco 2011)
Bunndyrsamfunnet i Rutua er undersøkt på én stasjon (Sweco 2011). Her var det et normalt og
moderat artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble registrert to sjeldne vårfluearter. Disse var tidligere på
rødlista, men er fjernet fordi de nå synes å være vanligere enn tidligere funn antydet. Rutua forventes
å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare
steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store tilførsler av
sprengstoffrester som ammonium og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av
Eidangerfjorden.
Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. Fisk vil innvandre fra innsjøen og sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er
vandringshindre. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet
påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.

Vannet fra drivingen av Storberget tunnel fra Lannerheia er planlagt ført til Rutua. Vannet vil
være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
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Rutua vil også motta vann av kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) fra deponi 12, 13
og 14 På Lannerheia.
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Lannerheia

Tunneldrift (1)
Deponi (2)

sidebekk

Rutua

Eidangerfjorden

Figur 7-11 Massedeponi, riggområde og utslippspunkt ved Lannerheia

7.5.5 Herregårdsbekken
Deler av Storberget tunnel (1120 m) vil bli drevet fra Herregårdsbekken. For Eidanger tunnel er
portalen samt 500 m tunnel planlagt drevet fra denne enden.
Det er sannsynlig at massene fra Eidanger tunnel og deler av Storberget tunnel, vil bli deponert i
Bjørntvedtbruddet til Norcem eller i Gunnekleivfjorden (i fm utvidelsen av industriområdet på
Herøya). I så fall går deponiet i Eidanger grustak ut (deponi nr 15, volum 740.000 m3).
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Det er kommunalt vann- og avløpsnett i området. Vann til rigg og anleggsdrift vil kunne tas fra
kommunalt nett. Kun avløpet fra rigg/kontor vil bli tillatt sluppet på kommunalt nett. Anleggsvann fra
tunneldriften er planlagt ledet til Herregårdsbekken eller Eidangerfjorden etter rensing.
Det søkes derfor om utslippstillatelse for begge alternativer
Tabell 7-12 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Herregårdsbekken
Tunnelmasser
Maks. avløp

Ca 250 000
Ca 800

fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden

Eidanger tunnel

Storberget tunnel

Figur 7-12 Riggområder og utslippspunkt ved Herregårdsbekken

Utdrag av miljørisikovurderingen gitt i vedlegg 1, følger under:
Herregårdsbekken er sjøørretførende. Den påvirkede strekningen har flere områder som trolig
anvendes som gyteområder. Mindre sidebekker anvendes trolig både som oppvekstområder og
gyteområder (SWECO, 2011).
Bunndyrsamfunnet i Herregårdsbekken er undersøkt på én stasjon. Her var det et normalt og
forholdsvis artsrikt samfunn. Det ble ikke påvist rødlistearter. Den forventes å bli betydelig påvirket
dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre
forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester som ammonium
og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av Eidangerfjorden.
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Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. Fisk vil innvandre fra sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er
vandringshindre. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet
påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
Vannet fra drivingen av Storberget og Eidanger tunnel fra anleggsområdet ved
Herregårdsbekken er planlagt ført til Herregårdsbekken eller til Eidangerfjorden.
Ved utslipp til Herregårdsbekken vil vannet være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
Ved utslipp til Eidangerfjorden søkes det om å få slippe ut vannet på > 10 m dyp med følgende
grenseverdier for vannkvaliteten:




Innhold av suspendert stoff skal maksimalt være 400 mg SS/l (ukeblandprøve)
pH i området < 12
Olje (THC) < 50 mg/l

Herregårdsbekken vil videre motta vann av kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider) i
fm byggingen av dagsonen og brua over Herregårdsbekken.
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Herregårdsbekken

Tunneldrift (1)
Dagsone (3)

Herregårdsbekken

Eidangerfjorden

7.5.6 Pasadalen og Vallermyrene
Pasadalen vil være hovedriggområdet for Eidangertunnelen. Ca 1200 m av hovedtunnelen og 780 m
med tverrslag/rømningstunnel vil bli sannsynligvis bli drevet herfra.
Det er kommunalt vann- og avløpsnett i Tveitanlia. Vann til rigg og anleggsdrift vil kunne tas fra
kommunalt nett. Avløpet fra rigg/kontor vil bli koplet på kommunalt nett. Anleggsvannet fra
tunneldriften vil etter rensing vil bli sluppet på overvannsledningen nederst i Pasadalen.
Tabell 7-13 Antatt totale mengder tunnelmasser, vannforbruk og avløp, Pasadalen
Tunnelmasser
Maks. avløp

Ca 200 000
Ca 800

fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden

Vallermyrene
Ca 400 m av Eidangertunnelen er planlagt drevet fra portalen i vest ved Norcem. I tillegg vil portalen
ligge lavt i terrenget, så det vil være høye skjæringer i første del av traséen i dagen.
Det er registrert et gammelt deponi i dette området. Videre ligger en nær og skal kople seg på,
eksisterende linje. Man vet imidlertid lite pr. i dag om graden av forurensning i grunnen i dette
området. Det er sannsynlig at det finnes noe forurenset masse i og ved eksisterende spor. Disse
løsmassene klassifiseres etter Klif sine tilstandsklasser for forurenset jord og omdisponeres iht Klif
sine retningslinjer.
Det er stor kapasitet på kommunal vannledning i området, og dette anleggsstedet ligger relativt nært
eksisterende infrastruktur for vann og avløp. Rigg/kontor kan derfor sannsynligvis knyttes til offentlig
vannforsyning. Avløp fra rigg (som dusj, toalett etc.) må baseres på lokal løsning (tett tank).
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Tabell 7-14 Antatt totale mengder tunnelmasser og avløp, Vallermyrene
Tunnelmasser

Ca 62 000

Maks. avløp

330

fm3
m3/døgn

Slutten av driveperioden

Det er planlagt et deponi nederst i Pasadalen nær Norcem (deponi nr 16 i Figur 7-13). Deponiet har et
volum på 200.000 m3. Avrenningen er som for anleggsområdet i Pasadalen, mot overvannskanalen på
Vallermyrene, og derfra videre til Leirkup som renner ut i Porsgrunnselva og videre til Frierfjorden

Mulig de to anleggene og utslippspunktene for
rensing av anleggsvann fra tunnelen samles ett sted

Figur 7-13 Massedeponi samt riggområder og utslippspunkt i Pasadalen og Vallermyrene

Utdrag av miljørisikovurderingen gitt i vedlegg 1, følger under:
Leirkup er betydelig forurenset både av næringssalter og partikler. Det går sjøørret opp elva. Det er
ikke gyting i nedre deler, men det er gyting i sidebekker videre oppover i vassdraget. Vi kjenner ikke til
den biologiske tilstanden i nedre del av Leirkup, men den forventes å være dårlig. Leirkup forventes
likevel å bli påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Spesielt sårbar vil elva være under
oppgangen av sjøørret (eventuelt laks) om høsten. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere
andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet, og særlig ammoniakk/høy pH.
Porsgrunnselva har stor resipientkapasitet, og ved vanlige rensetiltak forventes liten effekt på elva
eller på fjorden utenfor. Teoretisk kan det bli en eutrofieringseffekt i Frierfjorden pga av
nitrogentilførsler, men med den forholdsvis store utskiftningen av vannmasser pga Porsgrunnselva
forventes ikke dette å bli et problem.
En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Det er lange
strekninger oppstrøms de påvirkede strekningene som vil medføre en rask reetablering av både flora

Utbygging
Vestfoldbanen

Parsell 12 Farriseidet - Porsgrunn
SØKNAD OM
UTSLIPPSTILLATELSE FRA
MIDLERTIDIG ANLEGGSDRIFT

Dok.nr.: UVB-12-A-90018
Dato: 30.03. 2012
Rev.: 00A
Side: 50 av 58

og fauna i den påvirkede delen av Leirkup. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer
med å reetablere seg.
Vannet fra drivingen av Eidanger tunnel fra tverrslaget i Pasadalen og østre portal på
Vallermyrene (nederst i Pasadalen), er planlagt ført til overvannsledningen nederst i Pasadalen
som renner ut i den åpne kanalen på Vallermyrene og derfra videre til Leirkup og ut i
Skienselva. Vannet vil være av kategori 1 (Anleggsvann fra tunneldriften).
Den åpne kanalen vil også motta vann av kategori 2 (Avrenningsvann fra deponiområder) fra
deponi 16 samt vann av kategori 3 (Avrenningsvann fra dagsonearbeider) i fm dagsonen på
Vallermyrene.
Anleggsområde

Type utslipp

Resipient 1

Resipient 2

Resipient 3

Resipient 4

Pasadalen og
Vallermyrene

Tunneldrift (1)
Dagsone (3)
Deponi (2)

Overvannskanal

Leirkup

Porsgrunnselva

Frierfjorden

8. Beskrivelse av teknikker som kan forebygge eller
begrense forurensning og skadevirkningene av denne
8.1 Avløp fra riggområder
Sanitæravløp fra rigg føres til kommunalt avløpsnett der dette allerede finnes eller etableres. Der det er
vanskelig å knytte seg til kommunalt avløp føres avløpsvann fra rigg/kontor til tett tank og leveres
godkjente mottak eller til infiltrasjonsanlegg i henhold til gjeldende regelverk.

8.2 Rensing av drifts- og drensvann fra tunneldriften
8.2.1 Trinn 1
Ved alle anleggssteder hvor det vil være tunneldrift, vil rensingen av vann fra tunneldriften
samt verksted og vaskehall som et minimum, skje ved hjelp av sedimenteringsanlegg eventuelt
med tilsetting av koaguleringskjemikalier foran sedimenteringsanlegget.
Ved denne typen anlegg vil normalt vannet ha følgende kvalitet:




Utslippsvannet fra renseanlegget har en midlere partikkelkonsentrasjon på < 400 mg
SS/l (ukemiddel).
pH < 12
Olje (THC) < 50 mg/l

Normalt konstrueres og utrustes anlegget slik at følgende forutsetninger tilfredsstilles:




Bassenget skal være tett, overbygget og sikret mot frost. Det skal være god atkomst for drift
og kontroll
Anlegget skal være utstyrt med nødvendig utstyr for kjemisk felling og pH-justering
Utstyrt for å fjerne olje
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8.2.2 Trinn 2
Når driftsvannet fra tunneldriften skal slippes på kommunalt nett eller til sårbart resipient vil
sedimenteringsanlegget gjerne suppleres med filtrering i hurtigsandfiler eller tilsvarende eventuelt med
tilsetting av koaguleringsmidler foran sedimenteringsanlegget.
Etter dette rensetrinnet vil vannet kunne ha maksimalt innholdet av suspendert materiale på 100 – 150
mg SS/l (ukeblandprøve).
Ved denne typen anlegg vil følgende utslippskrav kunne overholdes:




Innhold av suspendert stoff skal maksimalt være 100 – 150 mg SS/l (ukeblandprøve)
pH i området 6 - 9
Olje (THC) < 20 mg/l

Kravet til denne type anlegg er som følger:
 Anlegget må prosjekteres slik at en sikrer optimale driftsforhold
 Kapasitet beregnes til maksimal vannmengde ut av renseanleggets trinn 1
 Anlegget skal være utstyrt med nødvendig utstyr for kjemisk felling
 Anlegget må lokaliseres slik at det ikke utsettes for skade eller frost
Sedimentasjonsbasseng (trinn 1) er alene ikke tilstrekkelig til å oppnå et rensekrav på 100 – 150 mg
SS/l. En har imidlertid god erfaring med rensing av vann ned til 100 – 150 mg SS/l og pH justering til
pH 6 – 9 ved bruk av filtrering (trinn 2) og pH-justering.
Kostnadene knyttet til rensning av vann fra tunneldriften er selvfølgelig avhengig av rensegrad.
Kostnadene til vannrensing vil minimum dobles når utslippskravet endres fra 400 mg SS/l til 100 –
150 mg SS/l. Rensing til lavere suspendert stoff -innhold krever spesialtilpassede løsninger med
usikkert resultat og kostnader.
Ved fullrensing av vannet vil gjenbruk kunne være aktuelt. Dette avhenger som tidligere nevnt
av tilgangen på vann, kostnader og entreprenørens utstyr. Vann som gjenbrukes, skal av
hensyn til arbeidsmiljøet, ha en pH i området 7 - 10. Renset anleggsvann ledes i så fall til egen
mottakstank før videre disponering.

8.3 Drensvann fra deponier og dagsonearbeider
Ved alle deponier og anleggssteder i dagsonene hvor det er nødvendig, vil vannrensingen som
et minimum skje ved hjelp av sedimenteringsgrøfter / -basseng.
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Forslag til måleprogram for utslipp til det ytre miljø

9.1 Utløp av renseanlegg for tunnelvann
9.1.1 Ukentlige prøver
Vannmengdeproporsjonal prøvetaker for uttak av ukentlige prøver. Vannet skal analyseres mhp
følgende parametre:






pH
Suspendert stoff (SS)
Total nitrogen (tot-N)
Total fosfor (tot-P)
Sulfat (SO4)

I enkelte prøveomganger analyseres det på olje (THC), et større utvalg av organiske parametre samt
tungmetaller som Pb, Zn, Hg, Cr, Cu og Ni.

9.1.2 2-måneders blandprøver
Annenhver måned analyseres en to-måneders blandprøve på følgende parametre:






pH
Suspendert stoff (SS)
Total nitrogen (tot-N)
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Kadmium (Cd)

Det forutsettes at to-måneders blandprøven settes sammen av vannmengdeproposjonale delmengder
fra 8 (dypfryste) ukeblandprøver.
For parametre som ikke tåler å være fryst, beregnes verdien basert på ukeblandprøvene.

9.2 Bekkeresipienter
9.2.1 Før anleggsarbeidene starter
Det er gjennomført omfattende undersøkelser av tilstanden i flere av vassdragene i prosjektområdet,
spesielt i Vestfold i fm Statens vegvesens(SVV) byggingen av nye E18 (Rambøll 2008a, 2008b, 2009a
og 2009b og SVV 2010a, 2010b og 2011) og utslipp fra Larvikitt-industrien undersøkt av NIVA
(Berge, D mfl., 2009a og 2009b). De nevnte studiene vil danne grunnlagsmaterialet for vurderingen av
førtilstanden i resipientene før jernbanebyggingen starter.
I de vassdrag der det ikke foreligger relativt ”ferske” data er det gjennomført undersøkelser høsten
2011. Noe avhengig av hvilken bekk / elv dette gjelder samt hvilken type anleggsaktivitet som er
planlagt i området samt forventet type utslipp til resipienten vil følgende undersøkelser være
gjennomført før anleggsstart:
a) vannprøver
b) bunndyrsprøver
c) overfiske med elektrisk fiskeapparat nedstrøms influensområdet
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d) visuell vurdering av vannføring og bekkens karakter
Farriselva og Knappenålsbekken
Undersøkelser utført av Larvik kommune (Svensen 2001, Reisz, 2005) danner grunnlaget for
dokumentasjonen av førtilstanden, ev supplert med nye undersøkelser avhengig av utslippsløsning ved
Farriseidet.
Eikedalsbekken samt bekkene inn i Paulertjønna
NIVA og SVV sine undersøkelser av Malerødbekken, NIVA sine undersøkelser i Eikedalsbekken
samt SVV sine prøvetakingspunkt i innløpsbekkene til Paulertjønna dokumenterer førtilstanden.
Hobekken
SVV sitt prøvetakingspunkt HO-B vil danne grunnlaget for dokumentasjonen av førtilstanden.
Solumselva
Utført elektrofiske nedstrøms deponiområdene. Visuell vurdering bekken med utførlig beskrivelse og
foto av områdets kvalitet. Oppfølging av en tidligere beskrevet lokalitet fra 2008/2009, ved
vannprøvetaking på aktuell lokalitet.
I tillegg vil data fra SVV sine nedstrøms prøvetakingsstasjoner SOL-B og SOL-C fra byggingen av
E18, fungere som oppstrøms data for Solumselva.
Nøklegårdsbekken
Utført elektrofiske samt tatt bunndyrundersøkelse ved kulvert ved avkjøring mot Mørjefjorden.
I tillegg vil data fra SVV sin oppstrøms prøvetakingsstasjon NØK-A og nedstrøms
prøvetakingsstasjoner NØK-B og NØK-C fra byggingen av E18, fungere som oppstrøms data for
Nøklegårdsbekken.
Langangsbekken
Utført elektrofiske samt tatt vannprøve og bunndyrundersøkelse ved Eikåsen, samt utført elektrofiske
ved utløpet til Ønna.
Viersdalsbekken
Utført elektrofiske samt tatt vannprøve og bunndyrundersøkelse mellom utløpet i Ønna og ca. 500 m
lenger nord (stasjonen er lagt såpass langt oppe at det ikke er fare for flo- og fjærepåvirkning).
Rutua
Utført elektrofiske samt tatt vannprøve og bunndyrundersøkelse rett før utløpet i Eidangerfjorden.
Herregårdsbekken:
Utført elektrofiske samt tatt vannprøve og bunndyrundersøkelse rett nedstrøms Kåsa bru samt utført
elektrofiske ved utløpet Herregårdsbekken i nærheten av campingplassen.
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I tillegg er det utført en visuell vurdering av potensielle gyteområder i anadrom strekning nedstrøms
tiltaket. Dette ble gjort ved å gå langs strekningen, og vurdere bunnsubstratets kvalitet for gyting.

9.2.2 I anleggsperioden
Tabell 9-1 Resipienter hvor det er aktuelt å gjennomføre overvåking i anleggsperioden
Anleggsområde

Resipient A

Resipient B

Resipient C

Farriseidet

Knappenålsbekken

Fagerholt / Pauler

Paulertjønn N

Pauler V
Vassbotn
Tjønnemyr
Solum og Skillingsmyr samt Askeklova og
Hovås tunneler

Malerødbekken
Vassbotnfjorden
Hobekken

Eikedalsbekken

Hallevannet

Solumselva

Vestmunnvannet

Løkka, Nøklegård

Nøklegårdsbekken

Langevatnet

Mørjerødbekken*

Kjennåsen
Gunnarsrød
Ønna
Lannerheia
Herregårdsbekken
Pasadalen og Vallermyrene
* Fylkesgrensa går i nedre del av bekken
Vestfold fylke, Larvik kommune
Telemark fylke, Porsgrunn kommune

Tallaksrudtjenna
Langangsbekken
Viersdalsbekken
Rutua
Herregårdsbekken
Overvannskanal

Ønna

Langangsfjorden

Resipient D

Mørjefjorden

Eidangerfjorden
Leirkup

Måleprogrammet for anleggsperioden i bekkene i anleggsområdet vil omfatte:
a) Visuelle observasjoner
b) Kontinuerlige av:
a. pH
b. temperatur
c. turbiditet
c) Stikk prøvetaking (2 – 4 ganger pr. år) av:
a. pH
b. Suspendert stoff (SS)
c. Total nitrogen (tot-N)
d. Total fosfor (tot-P)
e. Sulfat (SO4)
f. Tungmetaller
g. THC (og PAH)
d) Stikkprøveundersøkelse av fisk, bunndyr og ferskvannsflora (1 – 2 ganger pr. år)
Visuelle observasjoner utføres av kontrollgruppa for ytre miljø i fm de jevnlige miljøkontrollrundene
som vil bli gjennomført på alle anleggsområder.
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9.2.3 Etter at anleggsarbeidene er avsluttet
Etter at anleggsarbeidene er avsluttet vil det bli utført etterundersøkelse i de samme bekkene som er
nevnt i kap. 9.2.1. Undersøkelsesomfanget i hver bekk, vil avhenge av anleggsaktiviteten nær bekken,
omfanget av utslipp til bekken samt resultatene av måleresultater under anleggsperioden.

9.3 Nedstrøms innsjøresipienter
9.3.1 Før anleggsarbeidene starter
Undersøkelsene i fm Statens vegvesens(SVV) byggingen av nye E18 og utslipp fra Larvikittindustrien undersøkt av NIVA, vil danne grunnlaget for dokumentasjonen av førtilstanden i
innsjøresipientene før jernbanebyggingen starter.
Paulertjønna
NIVA og SVV sine undersøkelser vil danne grunnlaget for dokumentasjonen av førtilstanden.
Hallevannet
NIVA sine omfattende undersøkelser gjennom flere år vil danne grunnlaget for dokumentasjonen av
førtilstanden både i Vassbotnvannet, Vestmunnvannet og lenger sør ved vanninntaket i Hallevannet
samt Larvik kommunes undersøkelser i forbindelse med etableringen av miljømål for vannforekomster
(Asplan Viak 2004).
Langevannet
Ingen planlagt

9.3.2 I anleggsperioden
Måleprogrammet for anleggsperioden i innsjøene nedstrøms anleggsområdet vil omfatte:
a) Visuelle observasjoner
b) Stikkprøvetaking (1 – 2 ganger pr. år) av:
a. pH
b. Suspendert stoff (SS)
c. Total nitrogen (tot-N)
d. Total fosfor (tot-P)
e. Sulfat (SO4)
f. Tungmetaller
g. THC (og PAH)
c) Stikkprøveundersøkelse av fisk, bunndyr og ferskvannsflora (1 – 2 ganger pr. år)
Visuelle observasjoner utføres av kontrollgruppa for ytre miljø i fm de jevnlige miljøkontrollrundene
som vil bli gjennomført på alle anleggsområder.
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9.3.3 Etter at anleggsarbeidene er avsluttet
Etter at anleggsarbeidene er avsluttet vil det bli utført etterundersøkelse i innsjøene nevnt i kap. 9.3.1
etter behov basert på resultatene av overvåkingen i anleggsperioden.

9.4 Sjøresipienter
9.4.1 Før anleggsarbeidene starter
Mørjefjorden
NIVA sine omfattende undersøkelser gjennom flere år vil danne grunnlaget for dokumentasjonen av
førtilstanden i Mørjefjorden.
Ønna / Langangen
Ingen planlagt

9.4.2 I anleggsperioden
Måleprogrammet for anleggsperioden i sjøresipientene nedstrøms anleggsområdet vil omfatte:
a) Visuelle observasjoner
b) Stikkprøveundersøkelse av fisk og bunndyr (1 – 2 ganger pr. år)

9.4.3 Etter at anleggsarbeidene er avsluttet
Etter at anleggsarbeidene er avsluttet vil det bli utført etterundersøkelse i sjøresipientene nevnt i kap.
9.4.1 etter behov basert på resultatene av overvåkingen i anleggsperioden.
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1. Innledning
Fra Farriseidet i Larvik til Porsgrunn skal det bygges en ny dobbeltsporet jernbane. Linjevalget har
følgende strekninger og inngrep (i følge JBV notat):
Parsell 12.1 Larvik (Figur)
Ny trasé starter i øst ved Farriseidet, ca. 1,5 km vest for Larvik stasjon. Etter en kort dagsone går
banen inn i Martineåsen tunnel (3.7 km) før den kommer ut i dagen igjen ved Paulertjern. Fra
tunnelpåhugget ved Paulertjønn går banen over Paulertjønn i bru (330 m) og videre vestover mot
Vassbotn. På denne strekningen må det etableres en bru over nåværende E18, samt en viltkryssing.
Ved Vassbotn vil banen passere over Hallevannet på en 426 m lang bru. Ved Hobekk må det etableres
en bru over nåværende E18 før banen passerer over Tjønnemyr på fylling og går videre vestover. Før
banen kommer frem til Solum må det imidlertid etableres to mindre tunneler- Askeklova (90 m) og
Hovås (170 m). Banen passerer videre like sør for Solum og ligger i dette området høyt i terrenget
over Solumselva med Solum bru (180 m). Deretter svinger banen nordvestover og passerer dagens
E18 like vest for dagens vektstasjon. Videre går banen i fylling over Skillingsmyr før den går inn i
Skillingsmyr tunnel (3,9 km). Fylkesgrensen ligger ca 500 m inne i tunnelen.
Parsell 12.2 Porsgrunn (Figur).
Etter den lange Skillingsmyr tunnel kommer banen ut ved Gunnarsrød. Her kommer traséen ut i dagen
i en fjellskjæring og skjærer lett i terrenget før den går over Gunnarsrød bru (62m). Etter Gunnarsrød
bru går traséen rett inn i Ønnsåsen tunnel (590m), og kommer ut i en ny kort dagsone ved Ønna.
Denne dagsonen er på 400m og passerer Ønnadalen med Ønna bru (220m). Etter Ønna bru går traséen
rett inn Storberget tunnel (4,7km). Storberget tunnel komme ut ved Herregårdsbekken og krysser
under Fv30. Ved Herregårdsbekken går banen over Herregårdsbekken bru (35m) og inn i Eidanger
tunnel (2.1km). Eidanger tunnel kommer ut i dagen ved et av de gamle grustakene til Norcem. Her
ligger traséen lavt i forhold til eksisterende terreng. Videre føres banen under eksisterende Norcemspor som flyttes ca 40 m østover. Deretter fortsetter dobbeltsporet i ca 300m før det blir enkeltspor
videre inn mot Porsgrunn.
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Figur Parsell 12.1 Larvik( fra JBV notat)

Figur 2. Parsell 12.2 Porsgrunn kommune (fra JBV notat)
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Utbyggingen av ny dobbeltsporet jernbanetrase mellom Larvik og Porsgrunn medfører bygging av
flere tunneler. Noen av dem har en betydelig størrelse. I anleggsfasen vil det derfor bli produsert store
mengder forurensninger som kan følge tunnelvannet til resipienter. Det blir behov for plassering av
store mengder tunnelmasse. Noe av denne blir anvendt i jernbanetraséen og tilførselsveger.
Overskuddsmassen fra tunnelene benyttes eksternt eller legges i deponier. Fra disse blir det over en
periode avrenning under nedbør, stort sett av de samme stoffene som finnes i tunnelvannet.

2. Forurensningspotensialet i anleggs- og
oppriggingsfasen
Anleggsvirksomhet i forbindelse med tunneldriving kan medføre betydelige inngrep i naturen og
påvirke nærliggende vassdrag. Det gjelder i første rekke forurenset tunnelvann og avrenning fra
sprengsteindeponier og fyllinger. I tillegg kommer forurensninger fra annen anleggsvirksomhet,
anleggsveger og fra anleggsriggområder. De sistnevnte faktorene er også viktige under oppriggingsfasen hvor vegetasjon fjernes for opprigging av anleggsutstyr og i forbindelse med forberedende
ryddeaktiviteter. Disse aktivitetene kan medføre økt eksponering av løsmasse, leire og jord som lettere
vil eroderes og fraktes ut i vannløpet.
Forurensningsbelastningen på vassdrag vil generelt dreie seg vesentlig om følgende forhold:
1. Partikkelforurensning som følge av tunneldriving, knusing, fyllinger, massedeponier, utgravninger,
erosjon m. m.. Skadepotensialet avhenger av bergart og grad av nedslamming.
2. Nitrogenavrenning fra sprengstoffrester (NO3 og NH4), fra tunnelvann og fra massedeponier med
sprengstein.
3. Høy pH (basisk) i tunnelvann grunnet bruk av betong på vegger og tak og til injisering.
4. Metallavrenning fra boreslam og sprengstein. Forurensningspotensialet avhenger av metallinnholdet
i bergarten. Sur avrenning og utvasking av metaller som følge av blottlegging av sulfidholdige
mineraler eller drenering av myrer.
5. Avrenning fra rester av uherdet tettemasse i tunnelvann.
6. Oljespill fra anleggstrafikk og riggområder, og olje og PAH-rester i tunnelvann/partikler.

2.1 Partikkelforurensning
Muligheten for partikkelforurensning av vann og vassdrag er alltid til stede ved tunneldriving,
massedeponering og annen anleggsvirksomhet. Effektene på bekker, elver og innsjøer kan variere
sterkt, fra dramatisk tilslamming med utstrakt fiskedød, til minimale effekter hvor skadelige virkninger
knapt kan registreres.
Det er i prinsippet snakk om to typer partikler med forskjellig skadepotensiale:
1. Nydannede skarpe, flisige eller nåleformede partikler fra sprengning, tunneldriving og knusing.
Partikkeltypen avhenger av bergarten. Flisige og nåleformede partikler har vist seg å kunne gi skader
ved forholdsvis lave konsentrasjoner.
2. Naturlige avrundede partikler som eroderes fra jordbruksarealer og elveleier. Gravearbeider i
naturlige masser i eller nært vassdrag kan gi høye konsentrasjoner. Økt tilførsel av naturlig avrundede
partikler kan også være en problemfaktor under oppriggingsfasen hvor vegetasjon fjernes for
opprigging av anleggsutstyr og i forbindelse med forberedende ryddeaktiviteter.
Den europeiske innlandsfiske kommisjonen EIFAC (Alabaster & Lloyd 1982) angir retningsgivende
verdier for hvor mye partikler som kan tåles med hensyn til fisk, hvor det heter at under 25 mg/l er det
ikke rapportert noen skader. Disse verdiene refererer til naturlige partikler som eroderes fra jordbruks-
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arealer og elveleier. For borestøv og partikler fra sprengning og fullprofilboring, er bergartenes type
avgjørende for den direkte virkningen på faunaen. Bløte bergarter som knuses til fibrige nåleformet
støv, kleberstein/grønnstein, etc., synes mest skadelige (Hessen 1992). Metamorfe leirskifer kan også
tenkes å gi flisige, nåleformede skadelige partikler, mens vulkanske bergarter som porfyrer, granitter,
syenitter, samt grunnfjell som gneis, synes mindre skadelig. De skarpe partiklene penetrerer
gjelleepitel hos fisk og bunndyr. Dette forårsaker slimutsondring på gjellene, "åndenød" og/eller
infeksjoner. I enkelte tilfeller kan dette føre til massiv fiskedød (Jacobsen m.fl.1987).
Indirekte virker partiklene ved å slamme til bunnområder, vegetasjon og vannmassene i elver, innsjøer
og fjordområder. Leveområdene for planter og dyr kan da bli betydelig forringet; lystilgangen for
plantene reduseres, i elver blir det en stadig skuring mot bunnsubstrat og vegetasjon (begroing og
annen vegetasjon), bunnsubstratet tettes til og ødelegger tilholdssted for bunndyr og dekker til
gyteplasser for fisk. I tillegg gir dette redusert næringstilgang for bunndyr og fisk, og derved mindre
produksjon. Denne situasjonen må i større eller mindre grad forventes i alle resipienter med avrenning
fra tunneler og massedeponier, men også som følge av annen anleggsvirksomhet. Tiltak for å redusere
partikkeltilførselen til vassdragene kan i betydelig grad redusere skadeomfanget.

2.2 Nitrogenavrenning
Sprengstoff, både dynamitt (nitroglyserin) og ammoniumnitrat (slurry), fører til betydelige tilførsler av
nitrogenholdige stoffer i anleggsperioden, men dynamitt i mindre grad. Nitrogen fra udetonert
sprengstoff vil være i form av nitrater (NO3-) og ammonium (NH4+). Når sprøytebetong anvendes, kan
avrenningsvannet bli sterkt basisk, avhengig av type akselerator i betongen og mengden prelletap
(Bækken 1998, Bækken 2001, Bækken et al 2007). Høy pH (basisk) medfører at noe ammonium går
over til ammoniakk (NH3). Ferskt tunnelvann og/eller avrenning fra fersk sprengstein kan være sterkt
basisk og inneholde betydelige konsentrasjoner av ammoniakk.
Ammoniakk er giftig og meget skadelig for de fleste vannlevende organismer ved konsentrasjoner
over 1 mg/l. Laksefisk reagerer på konsentrasjoner ned mot 0,01 mg/l. Dette er tall som ligger lavere
enn de anbefalt høyeste konsentrasjoner for laksefisk (0,02–0,025 mg NH3/l, WHO 1986).
Ammoniakken vil etter hvert delvis fordampe og delvis (avhengig av pH og temperatur) gå over til
relativt ufarlig ammonium og videre oksidere til nitrat. Både ammonium og nitrat er plantenæringsstoffer. I ferskvann får de som regel liten virkning, men i marine områder vil økt nitrogentilførsel
(både NO3- og NH4+) gi en gjødslingseffekt. I mindre, avgrensede, sjøområder med liten
vannutskiftning kan dette gi eutrofiproblemer med algeoppblomstringer.

2.3 Metallavrenning
Metaller kan løses ut i forbindelse med tunnelarbeid og komme ut i resipienter via tunnelvannet eller
vaskes ut fra massedeponier. Berggrunnen inneholder langt mer metaller per volumenhet enn vannet i
resipientene gjør, og partikkelholdig vann kan derfor inneholde relativt høye metallkonsentrasjoner.
Særlig den sure avrenningen fra sulfidrike bergarter kan medføre store mengder løste metaller, bl.a.
aluminium som er skadelige for fisk og andre vannlevende organismer. Uten tiltak er denne
påvirkningen varig (Hindar m.fl. 1992).

2.4 Rester fra tettemasse
For å unngå vanninntregning i tunneler brukes ulike metoder og tettemasser. I foreliggende planlagte
tunnelarbeider er det forutsatt brukt polyuretansystem med 4.4 difenylmetan di-isocyanat (MDI). I
tillegg kommer superplastiserende stoff og tilsetting for styrt herding (oppgis av entreprenøren). Det
vil bli anvendt betong til injeksjon. Søl av uherdet betong vil øke pH i tunnelvannet. Dersom det
planlegges bruk av andre forbindelser må dette klarlegges, slik at eventuelle reststoffer kan inngå i et
overvåkningsprogram.
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2.5 Olje og kjemikalier
Ved større anleggsarbeider er det store muligheter for oljespill og utslipp av andre kjemikalier, f.eks.
ved tanking og oljeskift på maskiner eller tønner og tanker. Særlig utsatt er laksefisk i elver. Tunnelvann inneholder også oljerester fra boreolje og fra uomsatt sprengstoff, men mest som finfordelte
partikler i vannmassen. Her finnes også PAH, rester etter ufullstandig forbrenning ved sprengninger
og eksos fra anleggsmaskiner (Bækken og Tjomsland 2005). Oljesøl kan gi virkninger i selve vannmassene ved at oljen finfordeles inn i vannmassene i turbulente elver og øker konsentrasjonen av de
mest vannløslige komponentene. Ellers vil virkningen stort sett være tilgrising av strender langs elver,
innsjøer og fjorder med skader på båter, fiskeredskap, jordbruksprodukter (vanning), rekreasjon,
fugleliv osv. Akseleratorer til bruk i sprøytebetong kan også ved uhell vaskes ut i resipienter og
medføre betydelig skade på fiskebestander (Kroglund et al. 2005).

3. Forventede mengder og konsentrasjoner fra
tunnelarbeidene
3.1 Steinpartikler
Tunnelmassene består av selve sprengsteinen og steinstøv/borkaks fra boring av ladehull og
sprengningen. Anslagsvis produksjon av sprengstein og borestøv fra hver av tunnelene er gitt i tabell
1. Rømningstunneler og tverrslagstunneler er ikke beregnet. Produsert mengde borestøv er basert på
bordiameter 45 mm og 2.5 hull/m2. Det er videre forutsatt at hele steinmassen som bores ut foreligger
som borstøv
Tabell 1 Anslagsvis produksjon av steinmasse i hver av tunnelene.
Martineåsen I
Martineåsen II
Askeklova tunnel
Hovås tunnel
Skillingsmyrtunnelen
Ønnsåsen tunnel
Storberget tunnel
Eidanger tunnel

Tverrsnitt
m
73.3
133
133
133
133
133
133
133

Lengde
m
800
2900
90
170
3900
590
4700
2100

Total borstøv
tonn
1759
11571
359
678
15561
2354
18753
8379

Total tunnelmasse
tonn
158328
1041390
32319
61047
1400490
211869
1687770
754110

Total borstøv
m3
652
4286
133
251
5763
872
6946
3103

Total tunnelmasse
m3
58640
385700
11970
22610
518700
78470
625100
279300

Konsentrasjonene av partikler i tunnelvannet vil variere mye. Forventede konsentrasjoner inne ved
stuff er rapportert å kunne være opp mot 10.000 mg/l STS. Det aller meste av dette vil sedimentere
raskt. Etter en første grovsedimentering, oftest inne i tunnelen, vil konsentrasjonene kunne gå ned mot
ca 400 mg/l. En videre renseprosess bør etableres for å redusere konsentrasjonene av de små og lette
partiklene.
Et mål for konsentrasjonene bør være maksimalt 150 mg/l som 2 ukers blandprøver i tunnelvannet
som slippes på resipientene. Maksimalkonsentrasjoner bør da være 1500 mg/l. Dette kan oppnås ved
ytterligere sedimenteringsanlegg samt filtrering og/eller utfelling ved tilsetting av fellingsmidler. Noen
av disse metodene kan gi meget god renseeffekt på partikler. Det eksisterer også relativt enkle
renseprosesser som kan rense vannet ytterligere for de letteste partiklene. Dette kan for eksempel være
felling med kitosan, en naturlig polymer. Partikkelkonsentrasjonen bør overvåkes kontinuerlig ved å
måle turbiditet.
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3.2 Sprengstoff og pH
Ladehullene fylles av slurrysprengstoff. Søl under ladning og udetonert sprengstoff fra ladehull
medfører at det blir rester av uomsatte sprengstoff. Dette er stort sett nitrogen i form av nitrat og
ammonium (NO3 og NH4). Noe av dette blir med sprengsteinen ut på deponiene, resten løses i
tunnelvannet. Mengdene vil variere med typen av fjell. Løst fjell gir flere istykkersprengte hull der
sprengstoffet ikke detoneres. Anslagsvis mengde er gitt i tabell 2. Udetonert er angitt som 10 % av
totalt forbruk.
Betong brukes til injisering/for-injisering, samt sprøytes normalt på tak og vegger i tunnelene. Det blir
alltid noe tap (prelletap) og søl. Uherdet betong gir tidvis meget høye pH-verdier i tunnelvannet. Man
må regne med at tunnelvann i perioder har pH omkring 12-12.5. Dette er en sterk base som er etsende
og i seg selv skadelig for miljøet. I et miljø med høy pH går ammonium over til ammoniakk som er
meget giftig for vannlevende organismer.
Konsentrasjonene av nitrat og ammonium kan bli høye i tunnelvannet. Det mest problematiske vil
være konsentrasjonene av ammonium (NH4). Konsentrasjonene vil variere mye, og de kan nå 20 - 30
mg N/l. En konsentrasjon på 30 mg/l ved 20 grader består ved pH 7.5 av ca 0.36 mg N/l som
ammoniakk (NH3). Dette er dødelig for mange vannlevende organismer. Ved høyere pH-verdier øker
andelen ammoniakk. Ved lavere temperaturer synker andelen ammoniakk. Temperatur bør derfor
måles parallelt med pH.
Det er komplisert å fjerne nitrogen ved rensing. Derfor anbefales det å surgjøre tunnelvannet for å
redusere konsentrasjonen av ammoniakk før utslipp til resipient. Som nevnt over, vil imidlertid ikke
høye startkonsentrasjoner av ammoniakk kunne elimineres helt selv ved forsuring av tunnelvannet når
resipienten har høy pH. Forsuring gjøres ved tilsetting av syre som et eget steg i renseprosessen. Når
tunnelvannet tynnes ut i resipienten bør konsentrasjonene ikke være høyere enn at de raskt når
uproblematiske verdier. Vi anbefaler at pH justeres til ca 7-8 i tunnelvannet før utslipp til resipient.
Hvorvidt dette er tilstrekkelig bør beregnes utfra størrelse av og pH i resipienten i forhold til
påslippsmengde av tunnelvann og konsentrasjonen av NH4-N i tunnelvannet. Mange av resipientene
for tunnelavløp både for 12.1 og 12.2 antas å være meget små, og kan i praksis bli grøfter for
tunnelvann.
Tabell 2. Anslagsvis bruk av betong og sprengstoff for hver av tunnelene. Uomsatt sprengstoff er satt
til 10 % av totalt forbruk.
Martineåsen I
Martineåsen II
Askeklova tunnel
Hovås tunnel
Skillingsmyrtunnelen
Ønnsåsen tunnel
Storberget
Eidanger

Tverrsnitt
m
73.3
133
133
133
133
133
133
133

Lengde
m
800
2900
90
170
3900
590
4700
2100

Bentong
tonn/m
5
10
10
10
10
10
10
10

Total bentong
tonn
4000
29000
900
1700
39000
5900
47000
21000

Totalt sprengstoff Uomsatt sprengstoff
tonn
tonn
107
11
712
71
22
2
42
4
958
96
145
15
1154
115
516
52

3.3 Andre forbindelser
Som nevnt over vil det bl.a. også være olje, metaller og PAH i tunnelvannet. Normalt vil metaller og
PAH i stor grad være knyttet til partikler. Det er ikke gjort mengdeberegninger av disse stoffene. Olje
og PAH kommer fra sprengstoff og maskiner. Mengden av metaller avhenger av konsentrasjonene i
fjellet. Ved for- og/eller etterinjisering anvendes ofte betong. Av andre tettstoffer planlegges kun bruk
av et polyuretansystem med 4.4 difenylmetan di-isocyanat (MDI). I tillegg kommer superplastiserende
stoff og tilsetting for styrt herding (oppgis av entrprenør).
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Konsentrasjonene av metaller i partikkelfase ved sprengning i vanlig grunnfjell antas å være i området
for moderat forurensning etter KLIF’s klassifiseringsveileder fra 1997. Tilsvarende kan forventes for
total PAH, men dette kan variere mye. Konsentrasjonen av olje kan bli forholdsvis høy. Det er påvist
oljekonsentrasjoner i tunnelslam på 12.000 mg/kg. En stor del av denne oljen kommer fra boreolje og
fra uomsatt sprengstoff, den er emulgert og forekommer som partikler i urenset tunnelvann. Ved god
partikkelrensing vil mye kunne tas ut. Olje i fri fase som flyter på overflaten av tunnelvannet vil
komme fra lekkasje på maskiner. Denne oljen må fjernes ved oljeavskillere. Grenseverdien for
oljeutslipp til resipient bør settes i henhold til forurensningsforskriftens krav om utslipp av oljeholdig
avløpsvann, selv om foreliggende type anleggsvirksomhet ikke er spesielt nevnt. Grenseverdi for
konsentrasjon av olje i forskriftens kap. 15 satt til 50 mg/l.

3.4 Vannforbruk
Vannmengdene som tilføres under anleggsfasen i tunnelen utgjøres av vannforbruk under boring og
innlekking av grunnvann. Dette utgjør tunnelvann som må håndteres under renseprosessene. Vannmengdene vil variere mye og må beregnes for hver enkelt tunnel. Sweco (SWECO notat til JBV) har
gjort beregninger for avløpsvann fra de større tunnelarbeidene (Tabell 3). Fordi vannmengden er
avgjørende for dimensjonering og derfor virkningen av renseanleggene er det viktig at kapasiteten blir
stor nok. Mengde avløpsvann er beregnet å ligge fra 1 til 19 l/s for de ulike tunnelprosjektene. Mange
av de aktuelle «start»- resipientene er små og vil ved påslipp av tunnelvann sannsynligvis, hele tiden
eller i det minste i tørre perioder, være dominert av dette. Det foreligger imidlertid ikke målinger eller
estimat på vannføring i resipientene.
Ved resirkulasjon av tunnelvannet vil avløpsmengden bli betydelig redusert og forurensningsbelastningen på resipientene vesentlig mindre. Det bør derfor vurderes en anvende utstrakt gjenbruk av
tunnelvann i mange av tunnelprosjektene. I de samme områdene vil også tilgangen på overflatevann til
bruk i anlegget være liten. Det gjør gjenbruk av tunnelvann enda mer aktuelt.
Tabell 3. Beregnet mengde samlet avløpsvann fra hver av tunnelene ved to typer tiltak, med og uten
ombruk (resirk) av tunnelvannet. Data fra SWECO notat til JBV.
Uten resirk Med resirk Uten resirk Med resirk
m3/d
m3/d
l/s
l/s
Martineåsen Fagerholt
PaulertjernS
Skillingsmyr øst
Løkka
Nøklegård
Kjennsåsen
vest
Ønnsåsen
vest
øst
Storberget
øst
Lannerheia
vest
Eidanger
øst
tv Eidanger

357
799
1185
815
357
370
48
357
1639
357
357
885

132
349
735
365
132
132
48
132
1189
132
132
435

4
9
14
9
4
4
1
4
19
4
4
10
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2
4
9
4
2
2
1
2
14
2
2
5

4. Tunnelanlegg
4.1 Influensområder
Flere av bekkene som påvirkes av anleggene er gyte- og oppvekstbekker for ørret. Hallevannet, som
påvirkes av anlegg i østre del av traseen, er reserve drikkevannskilde. Utløpet av Solumselva til
Vestmunnvannet, som går gjennom Elva naturreservat, vil også kunne bli påvirket av anlegget.
Lengre vestover blir flere større og mindre bekker samt enkelte tjern påvirket. Noen av disse er
gyteelver for sjøørret (Sweco notat til JBV). Etter hvert når bekkene sjøen der forurensninger fra
anleggene vil kunne påvirke områder med liten vannutskiftning.
Tabell 4. Influensområde for potensielle avløp for tunnelvann. R1 osv angir rekkefølge på
resipientene.
Tunnel
Avløpspunkt R1
Martineåsen Fagerholt
Fagerholtbekken
Vest
Paulertjern S
Askeklova Øst
Hobekken
Hovåsen
Øst
Solumselva
Skillingsmyr Øst
Solumselva
Løkka
Bekk
Nøklegård
Nøklegardsbekken
Kjennåsen Kjennåsbekken
Vest
Gunnarrød
Ønnsåsen Øst
Gunnarrød
Vest
Vierdalsbekken
Storberget Øst
Langangen
Lannerheia Bekk
Vest
Herregårdsbekken
Eidanger
Øst
Herregårdsbekken
tv Eidanger Leirkup

R2
Paulertjern N
Eikedalsbekken
Vassbotnfjorden
Elva natureservat
Elva natureservat
Nøklegardsbekken
Langevatnet
Tallaksrudtjern
Langangbekken
Langangbekken
Indre Ønna
Indre Ønna
Rutua
Eidangerfjorden
Eidangerfjorden
Porsgrunnselva

R3
Paulertjern S
Tverrfjorden
Tverrfjorden
Vestmunnvannet
Vestmunnvannet
Langevatnet
Mørjerødbekken
Gunnarsrødbekken
Ytre Ønna
Ytre Ønna
Langangenfjorden
Langangenfjorden
Eidangerfjorden

R4
Eikedalsbekken
Hallevannet
Hallevannet
Tverrfjorden
Tverrfjorden
Mørjerødbekken
Mørjetjernet
Ytre Ønna
Langangenfjorden
Langangenfjorden

R5
Tverrfjorden

R6
Hallevannet

Hallevannet
Hallevannet
Mørjefjorden
Mørjefjorden
Langangenfjorden

Frierfjorden

4.1.1 Martineåsen tunnel
Tunnelvann fra Martineåsen tunnel er planlagt tatt ut ved tverrslaget ved Fagerholt. Dette vil medføre
utslipp til bekken som renner inn i Paulertjern Nord (øvre) ( her kalt Fagerholtbekken). Fra dette
tjernet renner vannet over i Paulertjern Sør. Herfra renner Eikedalsbekken ut i Tverrfjorden i
Hallevannet.
Utslipp av tunnelvann til «Fageråsbekken» vil sannsynligvis medføre at bekken i tørre perioder i stor
grad vil være dominert av tunnelvann og være uten normal bekkeflora og fauna. Det er ikke kjent om
det er/har vært biologi av spesiell interesse i denne bekken. Etter kraftig påvirkning fra utbyggingen av
E18 forventes denne å være betydelig redusert. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake
etter 1-2 år etter avsluttet påvirkning.
Paulertjern Nord forventes også å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak.
Som nevnt over gjelder dette ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer som følger
med tunnelvannet. Ved utbyggingen av ny E18 ble dette tjernet sterkt påvirket av partikler, og det var i
perioder problemer med å redusere tilførslene av partikler fra anleggsarbeidene (SVV 2010). Tjernet
var ikke tidligere påvirket av steinslam fra steinindustrien i området, men var referansetjern ved
undersøkelsen av steinindustriens påvirkning av Paulertjern Sør (nedre). Paulertjern Sør forventes å bli
mindre påvirket enn Paulertjern Nord da sistnevnte vil fungere som en rensedam ved utslipp til
Fageråsbekken. Eikedalsbekken vil også bli påvirket, men trolig i moderat grad da også Paulertjern
Sør vil fungere som rensedam. Fra Eikedalsbekken går vannet ut i Tverrfjorden i Hallevannet.
Hallevannet er reserve drikkevannkilde. Vanninntaket ligger i sørenden av Hallevannet. Hovedstrømmen i vannet går mot sør da utløpet ligger der Det er likevel å forvente at konsentrasjonene av
eventuelle forurensninger er mye fortynnet når de når sørdelen av Hallevannet. Dette bør imidlertid
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overvåkes. Det kan også anbefales en modellkjøring på forhånd for å simulere spredningen av ulike
komponenter ved en eller flere forurensningssituasjoner.
Selv om Paulertjernene kan virke som rensebasseng kan ikke dette legges til grunn for rensing av
tunnelvann eller partikler fra øvrig anleggsvirksomhet. Renseprosessene bør skje direkte på
tunnelvannet med dertil egnede renseanlegg. Tiltak ved Martineåsen tunnelen må først og fremst gå på
rensing og eventuelt ombruk av tunnelvann. Det kan også vurderes å føre tunnelvannet forbi
Paulertjern Nord og la utslippet gå til Paulervann Sør for å skåne Paulertjern Nord. Det vil imidlertid
gi større forurensningsbelastning på Paulervann Sør og videre utover i vannsystemet.
Eikedalsbekken er angitt å være viktig gyte og oppvekstbekk for ørret i Hallevannet. Trolig er det også
muligheter for ørret i begge Paulertjernene. Det er imidlertid usikkert hvorvidt disse pr. i dag har
ørretbestander etter å ha vært utsatt for forurensninger både fra steinindustrien og vegutbygging.
Bunndyrsamfunnet i Eikadalsbekken er undersøkt tidligere og den hadde en normal fauna. Det ble
ikke registrert rødlistearter. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake etter 1-2 år etter
avsluttet påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk
vil innvandre fra innsjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.

4.1.2 Askeklova tunnel
Dette er en kort tunnel med avløp til Hobekken ved avløp mot øst eller til Solumselva ved avløp mot
vest. Avløp til Hobekken går videre til Vassbotnfjorden i den nordre delen av Hallevannet.
I den perioden tunnelarbeidet foregår, vil Hobekken bli betydelig påvirket uten tiltak. I
Vassbotnfjorden tynnes forurensningene ut. Ytterligere uttynning skjer videre mot utløpet og
drikkevanninntaket til Hallevannet.
Solumselva vil også kunne bli betydelig påvirket. Utløpet av Solumselva til Vestmunnvannet går
dessuten gjennom et naturreservat (Elva naturresevat). Det er gitt strenge regler for å hindre
forurensning av naturreservater. Det bør derfor utarbeides effektive tiltak for å hindre forurensning av
dette området. Vestmunnvannet går gjennom et smalt og ganske grunt sund over i Tverrfjorden i
Hallevannet. Det forventes en stor fortynning før tunnelvannet når drikkevannsinntaket til
Hallevannet.
Solumselva er også angitt som en viktig gyte- og oppvekstelv for ørret (SVV 2010). Vi kjenner ikke til
i hvilken grad det er knyttet andre interesser til bruk og vern av Solumselva eller Hobekken. Det er
ikke kjent om det er/har vært biologi av spesiell interesse i denne bekken. En vanlig flora og
bunnfauna vil normalt være tilbake etter 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle sjeldne
arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller
upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.

4.1.3 Hovåsen tunnel
Dette er en kort tunnel med avløp mot Solumselva både ved avløp fra øst og fra vest. Utløpet av
Solumselva til Vestmunnvannet går gjennom et naturreservat (Elva naturresevat). Det er gitt strenge
regler for å hindre forurensning av naturreservater. Det bør derfor utarbeides effektive tiltak for å
hindre forurensning av dette området. Vestmunnvannet går gjennom et smalt og ganske grunt sund
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over i Tverrfjorden i Hallevannet. Det forventes en stor fortynning før tunnelvannet når drikkevannsinntaket til Hallevannet.
Utover å være del av et naturreservat er Solumselva også angitt som en viktig gyte- og oppvekstelv for
ørreten i Hallevannet (SVV 2010). Vi kjenner ikke til i hvilken grad det er knyttet andre interesser til
bruk og vern av Solumselva eller Hobekken. Det er ikke kjent om det er/har vært biologi av spesiell
interesse i denne bekken. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake etter 1-2 år etter
avsluttet påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk
vil innvandre fra innsjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l. Ut over dette må det påregnes spesielle tiltak ved
kryssing av naturreservatet.

4.1.4 Skillingsmyr tunnel
Det er planlagt flere tverrslag i Skillingsmyrtunnelen med muligheter for uttak av tunnelvann. Samlet
er det satt opp 5 mulige punkter for avløp av tunnelvann.
Øst
En kort tunnel med avløp mot Solumselva både ved avløp fra øst og fra vest. Utløpet av Solumselva til
Vestmunnvannet går gjennom et naturreservat (Elva naturresevat). Det er gitt strenge regler for å
hindre forurensning av naturreservater. Det bør derfor utarbeides effektive tiltak for å hindre
forurensning av dette området. Vestmunnvannet går gjennom et smalt og ganske grunt sund over i
Tverrfjorden i Hallevannet. Det forventes en stor fortynning før tunnelvannet når drikkevannsinntaket
til Hallevannet.
Utover å være del av et naturreservat er Solumselva angitt som en viktig gyte og oppvekstelva for
ørretbestanden i Hallevannet (SVV 2010). Under et prøvefiske i 2011 ble det imidlertid ikke påvist
ørret på avfisket strekning (Sweco 2011). Vi kjenner ikke til i hvilken grad det er knyttet andre
interesser til bruk og vern av Solumselva eller Hobekken. Det er ikke kjent om det er/har vært biologi
av spesiell interesse i denne bekken. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake etter 1-2 år
etter avsluttet påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
Fisk vil innvandre fra innsjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l. Ut over dette må det påregnes spesielle tiltak ved
kryssing av naturreservatet.
Tverrslag Løkka
Ingen tunneldrift fra dette tverrslaget. Det blir imidlertid et nærliggende deponi, med mulig avrenning
til resipienter.
Det går småbekker i området som eneste mulige resipienter. Disse kan muligens gå tørre i perioder.
Bekken renner trolig videre mot Nøklegårdbekken. Her er det imidlertid flatt terreng og bekkene er
utydelige på kart. Nøklegårdbekken går etter hvert gjennom noe mer bebygde områder og følger veger
i området. Den går via et myrområde og videre mot Langevannet som renner ut Mørjerødbekken
videre til Mørjetjern til Mørjefjorden.
Nøklegårdbekken er trolig gyte- og oppvekstområder for ørret. Det er ikke kjent om det er/har vært
annen biologi av spesiell interesse i denne bekken.
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Den biologiske tilstanden i Langetjern er ukjent. Det forventes å bli betydelig påvirket dersom det ikke
gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer
som følger med tunnelvannet.
Mørjerødbekken er gyte og oppvekstområde for sjøørret. Bunndyrsamfunnet registrert tidligere har
ikke vist arter av spesiell verneinteresse.
En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle
sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller
upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.

Tverrslag Nøklegård
Avløpet går til øvre del av Nøklegårdbekken. Denne går etter hvert gjennom noe mer bebygd områder
og følger veger i området. Den går via et myrområde og videre mot Langevannet som renner ut
Mørjerødbekken videre til Mørjetjern til Mørjefjorden.
Nøklegårdbekken er trolig gyte og oppvekstområder for ørret. Det er ikke kjent om det er annen
biologi av spesiell interesse i denne bekken. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2
år etter avsluttet påvirkning. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det
ikke er vandringshindre.
Den biologiske tilstanden i Langetjern er ukjent. Den forventes å bli betydelig påvirket dersom det
ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende
stoffer som følger med tunnelvannet.
Mørjerødbekken er gyte og oppvekstområde for sjøørret. Bunndyrsamfunnet registrert tidligere har
ikke vist arter av spesiell verneinteresse. Påvirkningen her vil trolig være moderat, da Langetjernet vil
fungere som et rensebasseng på resterende partikler fra tunnelvannet.
En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle
sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller
upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For dette utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.
Tverrslag Kjennåsen
Ingen tunneldrift fra dette tverrslaget. Det blir imidlertid et nærliggende deponi, med mulig avrenning
til resipienter.
Avløp går mot Kjennåsbekken som går ut i Tallaksrudtjernet som renner videre via utløpsbekken til
Langangsbekken. Etter samløp mellom bekkene renner Langangsbekken etter ca 150m ut i ytre del av
Ønna. Denne går gjennom et smalt sund og ut i Langangenfjorden.
Den biologiske tilstanden i de nærmeste bekkene til utslippet, samt Tallaksrudtjernet og Ønna er
ukjent. De forventes å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder
ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store
tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av
Langangenfjorden og Ønna. Langangsbekken blir i liten grad påvirket og flora og fauna vil raskt
reetablere etter at påvirkningen er stoppet.

14

En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle
sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller
upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.
Vest (Gunnarsrød)
Avløp går mot Langangsbekken og går videre ut i ytre del av Ønna og videre gjennom et smalt sund ut
i Langangenfjorden. Langangsbekken er sjøørretførende, men det ble funnet lave tettheter ved avfisket
stasjon i 2011 (Sweco 2011).
Det er tatt én prøve fra bunndyrsamfunnet på samme sted som for el-fisket. Bekken har et normalt,
men forholdsvis artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble påvist én døgnflueart som tidligere var på rødlista,
men som senere er fjernet fordi den nå anses som vanligere enn tidligere funn antydet. Den biologiske
tilstanden i Ønna er ukjent. Områdene forventes å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres
tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer som
følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat kan gi
eutrofieffekter i nærmeste delene av Langangenfjorden og Ønna.
En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Eventuelle
sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra innsjøen eller
upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.

4.1.5 Ønnsåsen tunnelen
Øst
Avløp går mot Langansbekken og går videre ut i ytre del av Ønna og videre gjennom et smalt sund ut i
Langangenfjorden. Langangsbekken er sjøørretførende, men det ble funnet lave tettheter ved avfisket
stasjon i 2011 (Sweco 2011).
Det er tatt én prøve fra bunndyrsamfunnet på samme sted som for el-fisket. Bekken har et normalt,
men forholdsvis artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble påvist én døgnflueart som tidligere var på rødlista,
men som senere er fjernet fordi den nå anses som vanligere enn tidligere funn antydet. Den biologiske
tilstanden i Ønna er ukjent. Områdene forventes å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres
tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer som
følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat kan gi
eutrofieffekter i nærmeste delene av Langangenfjorden og Ønna.
Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning.
Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg. Fisk vil innvandre fra
innsjøen og sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er vandringshindre.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l. Ut over dette må det påregnes spesielle tiltak ved
kryssing av naturreservatet.
Vest
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Avløp går mot Vierdalsbekken og går videre ut i indre del av Ønna og videre gjennom et smalt sund ut
i Langangenfjorden. Vierdalsbekken er sjøørretførende. El-fisket i 2011 påviste lav tetthet av ungfisk
av ørret (Sweco notat til JBV). Den påvirkede strekningen har flere områder som trolig anvendes som
gyteområder. Mindre sidebekker anvendes trolig både som oppvekstområder og gyteområder
Bunndyrprøver ble tatt fra én stasjon i Vierbekken, den samme som for el-fisket. Bekken har et
normalt, men moderat artsrikt bunndyrsamfunn (Sweco 2011). Bunndyrprøver fra 2011 påviste ikke
rødlistede arter. Den biologiske tilstanden i Ønna er ukjent. Områdene forventes å bli betydelig
påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere
andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester som
ammonium og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av Langangenfjorden og Ønna.
Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. Fisk vil innvandre fra innsjøen og sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er
vandringshindre. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet
påvirkning. Det er lange strekninger oppstrøms de påvirkede strekningene som vil medføre en rask
reetablering av både flora og fauna i den påvirkede delen av Vierdalsbekken. Eventuelle sjeldne
arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.

4.1.6 Storberget
Øst
Avløp går mot Vierdalsbekken og går videre ut i indre del av Ønna og videre gjennom et smalt sund ut
i Langangenfjorden. Viersdalsbekken er sjøørretførende. Den påvirkede strekningen har flere områder
som troliganvendes som gyteområder. Mindre sidebekker anvendes trolig både som oppvekstområder
og gyteområder
Bunndyrsamfunnet i Vierdalsbekken er undersøkt på én stasjon. Her var det et normalt og moderat
artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble ikke registrert rødlistearter. Den biologiske tilstanden i Ønna er
ukjent. De forventes å bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder
ikke bare steinpartikler, men flere andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store
tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av
Langangenfjorden og Ønna.
Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. Fisk vil innvandre fra innsjøen og sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er
vandringshindre. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet
påvirkning. Det er lange strekninger oppstrøms de påvirkede strekningene som vil medføre en rask
reetablering av både flora og fauna i den påvirkede delen av Sjømoa. Eventuelle sjeldne
arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.
Tverrslag Lannerheia.
Avløp herfra går til via mindre bekk til Rutua (Rødtua) som renner ut i Eidangerfjorden. Rutua er god
sjøørretbekk. El-fiske i 2011 påviste god bestand av ørret (Sweco 2011)
Bunndyrsamfunnet i Rutua er undersøkt på én stasjon (Sweco 2011). Her var det et normalt og
moderat artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble registrert to sjeldne vårfluearter. Disse var tidligere på

16

rødlista, men er fjernet fordi de nå synes å være vanligere enn tidligere funn antydet. Rutua forventes å
bli betydelig påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler,
men flere andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester
som ammonium og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av Eidangerfjorden.
Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. Fisk vil innvandre fra innsjøen og sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er
vandringshindre. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet
påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.
Vest
Avløp går trolig mot Herregårdsbekken. Denne renner etter ca 1 km ut i Eidangerfjorden.
Herregårdsbekken er angitt å være en av de viktigste gyteelvene for sjø-ørret langs Telemarkkysten
(NJJF i Sweco 2011). Prøvefiske i 2011 påviste overraskende lav bestand av ungfisk. Det har også
vært påvist laks i bekken. Bekken har vært/er noe påvirket av forurensinger. Den potensielt påvirkede
strekningen fra anleggsvirksomheten, har flere områder som trolig anvendes som gyteområder. Mindre
sidebekker anvendes trolig både som oppvekstområder og gyteområder.
Bunndyrsamfunnet i Herregårdsbekken er undersøkt på samme stasjon som el-fisket. Her var det et
normalt og forholdsvis artsrikt samfunn. Det ble ikke påvist rødlistearter. Den forventes å bli betydelig
påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere
andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester som
ammonium og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av Eidangerfjorden.
Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. Fisk vil innvandre fra sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er
vandringshindre. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet
påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.

4.1.7 Eidangertunnelen
Øst
Avløp går trolig mot Herregårdsbekken. Denne renner etter ca 1 km ut i Eidangerfjorden.
Herregårdsbekken er sjøørretførende. Den påvirkede strekningen har flere områder som trolig
anvendes som gyteområder. Mindre sidebekker anvendes trolig både som oppvekstområder og
gyteområder (SWECO).
Bunndyrsamfunnet i Herregårdsbekken er undersøkt på én stasjon. Her var det et normalt og
forholdsvis artsrikt samfunn. Det ble ikke påvist rødlistearter. Den forventes å bli betydelig påvirket
dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere andre
forurensende stoffer som følger med tunnelvannet. Store tilførsler av sprengstoffrester som ammonium
og nitrat kan gi eutrofieffekter i nærmeste delene av Eidangerfjorden.
Store partikkeltilførsler kan slamme til gyteområder og redusere produksjonen i de påvirkede
strekningene. Fisk vil innvandre fra sjøen eller upåvirkede sidebekker dersom det ikke er
vandringshindre. En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet
påvirkning. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med å reetablere seg.
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For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
150 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.

Tverrslag Eidangertunnel
Avløp herfra planlegges å legges til overvannsledning i Pasadalen og videre via den åpne kanalen over
Vallermyrene til Leirkup som renner ut i Porsgrunnselva og videre ut i Frierfjorden.
Leirkup er betydelig forurenset både av næringssalter og partikler. Det går sjøørret opp elva. Det ikke
gyting i nedre deler, men det er gyting i sidebekker videre oppover i vassdraget. Vi kenner ikke til den
biologiske tilstanden i nedre del av Leirkup, men den forventes å være dårlig. Leirkup forventes
likevel å bli påvirket dersom det ikke gjøres tilstrekkelige tiltak. Spesielt sårbar vil elva være under
oppgangen av sjøørret (eventuelt laks) om høsten. Dette gjelder ikke bare steinpartikler, men flere
andre forurensende stoffer som følger med tunnelvannet, og særlig ammoniakk/høy pH.
Porsgrunnselva har stor resipientkapasitet, og ved vanlige rensetiltak forventes liten effekt på elva eller
på fjorden utenfor. Teoretisk kan det bli en eutrofieringseffekt i Frierfjorden pga av nitrogentilførsler,
men med den forholdsvis store utskiftningen av vannmasser pga Porsgrunnselva forventes ikke dette å
bli et problem.
En vanlig flora og bunnfauna vil normalt være tilbake 1-2 år etter avsluttet påvirkning. Det er lange
strekninger oppstrøms de påvirkede strekningene som vil medføre en rask reetablering av både flora
og fauna i den påvirkede delen av Leirkup. Eventuelle sjeldne arter/rødlistearter kan få problemer med
å reetablere seg.
For disse utslippspunktene anbefales det rensing av tunnelvannet til følgende nivå: Suspendert stoff
200 mg/l, pH 7-8 og maksimalt total olje 50 mg/l.

5. Deponier, traséfyllinger, anleggsveier og
riggområder
5.1 Resipienter
Resipientene for avrenning fra deponier, banetraséer, riggområder og fra annen anleggsvirksomhet er i
stor grad de samme som for tunnelvann. Påvirkningen vil først og fremst skje under selve
anleggsperioden. For deponier og traséfyllinger vil avrenningen skje over lengre tid. Det må
iverksettes tiltak mot forurensende avrenning til resipientene.

5.2 Generelt
Som nevnt innledningsvis kan tiltak mot partikkelavrenning generelt vurderes i forhold til erosjon i
naturlige løsmasser og i deponerte masser fra utgraving, sprenging og knusing. Erosjon i naturlige
masser er knyttet til skjæringer og fyllinger langs jernbanelinja, anleggsveier og anleggsplasser.
Erosjonen er i dette tilfellet betinget av de naturgitte forhold på stedet dvs. jordart, størrelsen av
blottlagte arealer, topografi og avrenningsforhod. Tiltakene må tilpasses de lokale forholdene i hvert
enkelt tilfelle.
Avrenning fra deponering av masser kan påvirkes ved lokalisering og utforming av deponiet. Fordi
erosjon og avrenning fra deponier avhenger av nedbørintensiteten, er det viktig å dimensjonere
tiltakene slik at de også virker ved stor nedbør.
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5.3 Konstruksjoner og utfyllinger
Jernbanetraséens utforming kan i prinsippet medføre endringer i vannkvalitet og biologisk mangfold
ved utretting og kanalisering av bekker og elveløp, oppfylling av strandsoner og grunnområder i
innsjøer og elver, redusert vannutskiftning ved innsnevringer av bukter samt rør og kulverter som
vandringssperrer for vannlevende organismer. I forbindelse med strekningen Larvik - Porsgrunn er det
relativt få kryssinger av bekker og elver på grunn av lange tunnelstrekninger. For flere av dagsonene
er det lagt opp til kryssing på bru over elver. Bruhodene bør da plasseres inne på land slik at
strandsonene forblir i sin opprinnelige form og en i størst mulig utstrekning unngår ødeleggelse av
strandvegetasjonen.

5.4 Sårarealer
Utover tekniske/fysiske tiltak, er begrensning av sårarealer den mest effektive måten å hindre
partikkeltransport. Dette forutsetter at man i planen for anleggsdriften tilstreber å redusere åpent
sårareal så mye som mulig til enhver tid. Anleggsdriften må blant annet tilpasses fremdriften i
vegetasjonsetableringen på avsluttede sårarealer.

5.5 Overflatevann
I områder der en får avrenning fra ovenforliggende arealer, må en etablere avskjærende grøfter for
overflatevannet. Disse grøftene kan være åpne, fylt med stein eller en kombinasjon av lukket og åpent
avløp. Valg av løsning avgjøres i hvert tilfelle. Hensikten er å avskjære vannmengdene som ellers vil
renne inn i anleggsområdet.

5.6 Lange skråninger
I lange skråninger bør det legges inn drenering som leder vannet fram til et stabilt avløpssystem. En
kan nytte steinfylte renner der en har fiberduk mellom jordmassen og steinen. Det kan også være
aktuelt å legge rørlagte avløp i skråningen for å ta inn vannet fra de steinfylte rennene. Med grøfter
som er fylt med stein, vil en redusere risikoen for jordsig i skråningen.
Det vil være fordelaktig om en legger inn fortanning i høye skråninger. I tilknytning til disse kan en da
etablere avskjærende dreneringssystemer som leder vekk vannet fra skråningene. Både av hensyn til
stabilitet og vannomsetning vil det være positivt med slike avsatser. Det kan være en ulempe at en får
noe større skjæringsareal.

5.7 Vegetasjonsetablering
Både en skjæring og en fylling er meget sårbare for erosjon før det er etablert en sammenhengende
vegetasjon på flata. En forutsetning for effektiv vegetasjonsetablering er at overflaten tilføres et
vekstmedium som blandes inn i jordoverflaten. Det er en fordel at anleggsarbeidet utføres slik at en
kan få etablert vegetasjon før høstregnet setter inn. I bakkeplaneringsforskriftene forlanges det at
planeringsarbeidet skal stanses i perioder med mye nedbør. Dette kan by på praktiske problemer, men
det er et effektivt tiltak i og med at det er vannet som er både grave- og transportmediet for
erosjonsmaterialet.

5.8 Skjæringer
Der en har høye skjæringer/fyllinger vil det by på rent tekniske problemer å sette i stand arealene etter
at anleggsarbeidet er ferdig. Den beste løsningen er derfor å gjøre overflatebehandlingen og
vegetasjonsetableringen ferdig etter hvert som en graver seg nedover i skjæringa. Dette innebærer i
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prinsippet at i øvre del av skjæringene skal vegetasjonsetableringen kunne være i gang mens det
fortsatt pågår graving lenger nede. Med denne anleggsmetoden reduseres størrelsen av åpent sårareal.

5.9 Sedimentasjonsbassenger
I sedimentasjonsbassenger vil deler av erosjonsmaterialet bunnfelle forutsatt at vannet har
tilfredsstillende oppholdstid. Etablering av bassenger må tilpasses terreng- og avrenningsforholdene på
stedet. Jordmassenes egenskaper mht. effekter som kan oppnås gjennom sedimentasjon, undersøkes på
forhånd. Bassengene må tømmes regelmessig for sedimenter så lenge anleggsarbeidet pågår.
Bassengene bør være i funksjon inntil ny vegetasjon er etablert og arealene er stabile.

5.10 Sikring av omlagte vannveier
Der det er aktuelt med omlegging av vannveier, må disse sikres mot erosjon ved plastring eller
lignende. Dette må utføres før vannstrømmen rekker å grave i løpet. Dersom omleggingen vil være
permanent, må det tilstrebes å gjøre den nye streningen så naturtro som mulig. I de tilfeller dette er
fiskeførende elver/bekker må det ikke gjøres tiltak som medfører vandringshinder for fisk.

5.11 Kulverter og bekkeomlegginger
Nødvendige kulverter og bekkeomlegginger må sikres mot erosjon. Særlig viktig her er tiltak ved innog utløp av kulverter. Sikringsarbeidet må utføres før annet anleggsarbeid starter.

6. Tiltak i deponiområder
Nedenfor er sentrale forurensningsbegrensende tiltak beskrevet. Flere av tiltakene er sammenfallende
for banetrasè og deponier.

6.1 Dreneringsforhold
Overflatevann fra ovenforliggende områder ledes under deponiet. I tilfeller hvor grunnvannsutslag er
vanlig, må det tas spesielle hensyn som sikrer at også dette vannet blir ledet effektivt bort uten at
deponiet blir ustabilt.

6.2 Overflatevann
Vannansamlinger på deponerte masser kan infiltrere ned i deponiet, men ofte er overflata pakket og
tettet som følge av kjøring med tunge maskiner. Overflata blir derfor lett utsatt for oveflateavrenning
og erosjon. Det må utarbeides lokaltilpassede løsninger som hindrer at vannansamlinger danner
eroderbare vannløp i deponerte masser. Nedbørsvann som faller på fyllinga bør kunne infiltrere direkte
i fyllinga (sprengstein) eller ledes bort via lukket avløp (jorddeponi).

6.3 Sedimentasjonsbasseng
Før noen former for anleggs- og deponeringsaktivitet starter, må det gjennomføres tiltak som hindrer
utløp av partikkelbelastet avløpsvann til vassdrag. Sedimentasjonsbasseng mellom deponeringsområde
og vassdrag er et aktuelt tiltak. Hvis det av hensyn til resipienten settes særlig høye krav til
partikkelfjerning, er det aktuelt å kombinere sedimentasjon med andre rensetrinn. For å sedimentere ut
disse må man muligens inn med polymerer som fellingsmidler.
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6.4 Vegetasjon
Deponier bør plasseres med en buffersone bestående av naturlig vegetasjon mot vassdrag.
Vegetasjonssoner har en god evne til å holde tilbake partikler i vann som renner av til vassdrag.

6.5 Begrensning av åpen deponeringsflate
Et viktig tiltak for å redusere partikkeltransport ut av et deponeringsområde, er å begrense arealet med
åpne masser til enhver tid. Midlertidig tilsåing eller andre former for varige eller midlertidige tiltak må
settes i verk.

6.6 Avslutning av deponier
Alle deponiflater og skråninger må suksessivt tilrettelegges for vegetasjonsetablering. Som nevnt
under tiltak i banetrasèen, bør vekstmediet enten det er tilbakeført matjord eller annet materiale,
blandes inn i det øvertse laget av deponeringsmassene slik at det etableres gode infiltrasjonsforhold for
vann.

7. Tiltak mot utslipp fra riggområder
I riggområdene vil det skje en rekke aktiviteter som medfører ulike type avløp:
- sanitæravløp fra brakkerigger
- oljeholdig avløp fra vedlikehold av maskiner
- partikkelavrenning fra mellomlager av masser
- avrenning av partikler og oljerester fra knuseverk
Sanitæravløpet fra brakkerigger må håndteres i henhold til gjeldende forskrifter. Flere løsninger er
aktuelle deriblant tilkobling til kommunalt ledningsnett, tett tank for alt avløp eller tett tank for
klosettavløp og lokal rensing av gråvann (f.eks. infiltrasjon).
Spillolje fra maskiner må lagres etter gjeldende krav. Oljeholdig avløpsvann bør ledes via
oljeavskiller. Ytterligere rensing av utløpsvannet fra oljeavskiller må vurderes nærmere i forhold til
resipientforhold og gjeldende retningslinjer (Retningslinjer for dimensjonering, utforming og drift av
renseanlegg for oljeholdig avløpsvann, Miljøverndepartementet 1983). Drivstofftanker bør lagres over
bakken med lekkasjesikring og med overløp via godkjent oljeavskiller. Drivstoffpåfylling bør skje på
steder med kontrollert avrenning og behandling av drivstoffspill. Vaskevann fra vask av maskiner bør
skje på en betongflate med kontrollert avrenning til sedimentasjonsbasseng med oljeavskilling eller til
annen type rensing. Kjemikalier og avfall må lagres i henhold til gjeldende regler og leveres til
godkjente innsamlingsordninger.
Vann fra byggegroper og deponier skal pumpes/ledes til sedimentasjonsbasseng eller håndteres på
annen forsvarlig måte før utslipp til resipient.

8. Overvåkning
Selv med gode planer og beskrivelser av miljøtiltak, er det behov for en effektiv kontroll og
overvåkning under anleggsdriften. Slik overvåkning bør omfatte både erosjonsprosessen, tiltakenes
gjennomføring og effekt og virkninger i vassdraget. Deler av kontrollarbeidet bør gjennomføres av
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byggherren. Overvåkningen av tiltakenes effekt samt virkninger i vassdraget, bør gjennomføres av
forurensnings- og erosjonskyndig personell. Overvåkningen må skje i nært samarbeide med både
byggherre og entreprenør.
Ved de tiltak som velges må det lages en driftsrutine med overvåkning som sikrer at systemene virker.
Dette gjelder prøvetaking minimum for tunnelvann etter ferdig rensing. Vannet overvåkes på sentrale
variable som partikler, nitrat, ammonium, total nitrogen og pH. Dette kan gjøres som blandprøver over
2 uker, men overvåkningen av pH bør være kontinuerlig og kan samkjøres med anlegget for
syredosering. Ved syredosering bør det være en tilbakekoblingsmekanisme som automatisk regulerer
syredoseringen (feed-back styring). Det er viktig at pH målere og doseringsutstyr hele tiden i er god
stand. Det bør være et automatisk varslingsopplegg via mobiltelefon for varsling av overskridelse av
angitt grenseverdi for pH i tunnelvannet. Det anbefales også å ha en kontinuerlig registrering av
partikkelkonsentrasjonene ved måling av turbiditet for å kunne følge enkelthendelser som ikke
registreres ved blandprøver. Det er ofte maksimalkonsentrasjonene som gir biologiske virkninger.
Både for pH og turbiditet er det enkelt å rigge opp utstyret, men elektrodene må vedlikeholdes. Særlig
for pH er det viktig med jevnlig kalibrering av utstyret.
Videre må det være et system for regelmessig tømming av partikler fra sedimentasjonsbassengene.
Sedimentet fra rensing av tunnelvan analyseres før dumping for å avgjøre forurensningsgraden og
egnet dumpeområde.
Dersom de minste bekkene anvendes som resipienter for tunnelvann vil de under anleggsperioden
være å regne som grøfter for tunnelvann. Særlig dersom det ikke gjøres gode tiltak med rensing. Da vil
det etter kort tid ikke være normalt liv i bekkene. Ut i innsjøene og ut i fjordene vil en partikkelsky bre
seg i overflatevannet i forhold til vindretninger og strømninger, selv med en partikkelrensing ned til
150 mg STS/l. Dette vil først og fremst ha en estetisk betydning. Med mulig unntak av strandområdene nærmest utslippet vil et slikt renset utslipp være av trolig være av liten negativ betydning for
naturmiljøene her. Ved overskridelser av grenseverdier eller uhellsutslipp kan det imidlertid påføres
skade på alle nevnte økosystemer.
Etter opphør av anlegget er det sannsynlig at en normal bekkeflora og fauna er tilbake i løpet av ett år.
I de bekkene det er sjøørret kan forurensninger redusere rekrutteringen. Avhengig av hvor lenge
påvirkningen varer, kan bekken miste 2-3 generasjoner av fisk.
Det bør foregå en overvåkning av kjemiske parametere for å sikre at disse holder seg innen akseptabelt
nivå, samt en biologisk overvåkning for å dokumentere og følge effekter av normal drift,
overskridelser av grenseverdier og eventuelle uhellsutslipp. Her bør det også tas referanseprøver før
anleggsarbeider settes i gang. Prøveomfang og frekvens avgjøres i hvert enkelt tilfelle.
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Sammendrag
På grunn av manglende kunnskap om dagens situasjon for den økologiske tilstanden i
tiltaksområdets småbekker, ble det utført en kvalitativ biologisk undersøkelse i seks bekker i
løpet av høsten 2011. Undersøkelsen omfattet: Herregårdsbekken; Rutua; Viersdalsbekken;
Langangsbekken; Mørjebekken, og Solumselva. Det ble også gjort en kvalitativ vurdering av
Tallaksrudtjenna på bakgrunn av befaring og vannprøver.
Beregnet tettheten av ørret varierte veldig mellom de utvalgte elektrofiskestasjonene hvor det
ble funnet fisk. Det var høyest tetthet i Rutua, og lavest tetthet i Langangsbekken. Totalt i
undersøkelsen, ble det fanget 145 ørret. Resultatene viste en bra tetthet på fiskestasjonen i
Rutua, og dårlig eller ingen tetthet på alle de øvrige bekkene som ble elektrofisket.
Boniteringen av fiskestasjonene viste at det er forholdsvis gode gyte- og oppvekstforhold for
ørret i de fleste bekkene i influensområdet.
Resultatet fra bunndyrprøvene viste at tettheten av dyr var normal på alle stasjoner, og at
artsrikdommen i bunndyrsamfunnet var normal og til dels artsrik ved noen stasjoner.
Resultatene fra vannprøvene viste at vannkvaliteten var god for fisk og øvrig akvatisk liv i alle
bekkene som ble undersøkt. Som forventet ble det funnet et lite avvik på vannkvaliteten i
Herregårdsbekken, da denne bekken trolig jevnlig er utsatt for avrenning og noe utslipp.
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Bakgrunn

På bakgrunn av pålagte miljøkrav og Jernbaneverkets behov, er det høsten 2011 utført en
bekkeundersøkelse for parsell 12.2 Vestfoldbanen, strekning Telemark grense til Porsgrunn
stasjon, for å sjekke den økologiske tilstanden i bekker i tiltaksets influensområde.
På grunn av manglende kunnskap om dagens situasjon i forhold til fisketetthet og økologisk
tilstand i tiltaksområdets småbekker, ble det utført en kvalitativ biologisk undersøkelse i
følgende seks bekker: (1) Herregårdsbekken; (2) Rutua (Rødtua); (3) Viersdalsbekken; (4)
Langangsbekken; (5) Mørjebekken (Nøklegårdsbekken), og (6) Solumselva (Solumsbekken)
(se figur 1). I tillegg ble det gjort en vurdering av Tallaksrudtjenna (Tallaksrudtjønna) på
bakgrunn av befaring og vannprøver.
For fremtidig forvaltning av ørretbestanden i tiltaksområdet for Vestfoldbanen, parsell 12.2,
vil det være av stor betydning å ha en god beskrivelse av potensielle gytebekkers fysiske og
biologiske tilstand. Kartlegging av bekkene er nyttig for å kunne vurdere betydningen av
lokale inngrep, og for å kunne vurdere eventuelle avbøtende tiltak som følge av dette. En
kartlegging med hensyn på fysiske forhold av betydning for ørret, vil gi et godt
grunnlagsmateriale for fremtidig tiltaksarbeid for ørret i området.

Figur 1. Oversiktskartet over viser i grove trekk geografisk plassering av influensområdets bekker og andre
vannresipienter; Herregårdsbekken, Rutua, Viersdalsbekken, Langangsbekken, Tallaksrudtjenna, og
Mørjebekken. I tillegg vises geografisk retning for Solumselva, som ligger like utenfor kartgrensen
(Jernbaneverket, 2009).
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I forbindelse med driving av tunnel og etablering av riggområder i bygge- og anleggsfasen for
parsell 12.2 Vestfoldbanen, er det en rekke mulige problemstillinger knyttet til lokale bekker.
Dette omfatter blant annet mulig utslipp av avløpsvann fra tunneldriving og rigg, uttak av
vann fra bekken til tunneldriving, og mulig forurenset avrenning fra riggområder/dagsoner og
massedeponier, samt utslipp ved uhell knyttet til anleggsarbeidet.
Hensikten med undersøkelsen er å vurdere den økologiske tilstanden i bekkene med hensyn
til potensial som gytebekk for ørret; sett opp i mot mulig vannuttak og utslipp av renset vann
fra tunneldriving og rigg i prosjektets bygge- og anleggsfase. Bekkens økologiske kvalitet er
avgjørende for evt. spesifikke rensekrav, og avgjør også om man kan benytte bekkeresipient,
eller om man eventuelt er nødt til å finne andre muligheter for utslipp.
Det ble i tillegg foretatt en visuell kartlegging av mulige gyteområder for sjøørret nedstrøms
fiskestasjonen i Herregårdsbekken, samt en vurdering av Tallaksrudtjønna, da lokaliteten
ligger nedstrøms deponiet og rømningsvei ved Kjennåsen.

2.

Metode

Arbeidet er utført med utgangspunkt i standard metode for undersøkelser i vann- og
vassdrag, beskrevet i Veileder 01:2009, Klassifisering av miljøtilstand i vann, utgitt av
Direktoratgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet i 2009.

2.1 Elektrofiske
Fire utvalgte fiskestasjoner ble elektrofisket i perioden 15. september til 15. oktober 2011
etter standard metode (Bohlin et al., 1989.). Tettheter ble beregnet på grunnlag av fangsttall.
Tettheten av ørret (Salmo trutta) ble beregnet ved tre gangers overfiske på minimum 100 m2,
hvor nedgangen i fangsten (p) mellom hver runde (p = fangbarhet) utgjør grunnlaget for
estimering av fisketetthet. Deretter ble antallet fisk på hver elektrofiskestasjon omregnet til
fisketettheter og uttrykt som antall fisk pr. 100 m2.
En tetthet på 30 fisk/100m2 er regnet som et godt resultat.
Formålet var å undersøke tetthet av ørret på seks utvalgte stasjoner i seks ulike bekker, som
ble vurdert til å ha potensial som gytebekker for ørret. Fiskestasjonene som ble benyttet var
lokalisert på følgende steder: (1) Herregårdsbekken (kulp nedenfor Kåsa bru); (2) Rutua
nedre (kulp oppstrøms utløpet rett ovenfor vei/privathus); (3) Viersdalsbekken (ved jorde
oppstrøms bru ved utløpet til Ønna); (4) Langangsbekken (nedenfor bru/kulvert ved utløpet);
(5); Mørjebekken (ved kulp/kulvert under vei), og (6) Solumselva (ved fukteng/E18).

2.2 Bonitering av fiskestasjoner
Bunnsubstratet på området som ble elektrofisket ble klassifisert til partikkelstørrelser i seks
kategorier etter en modifisert utgave av Wentworth skala (tabell 1). Størrelsen på optimalt
gytegrus er avhengig av kroppsstørrelse og fiskeart, og stor fisk gyter normalt i mye grovere
grus enn mindre fisk. For salmonider generelt, øker størrelsen på god gytegrus proporsjonalt
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med kroppsstørrelse. Normalt er god gytegrus innenfor kategorien grus (3 - 60 mm) og grov
grus. Som en tommelfingerregel kan en si at fisken kan gyte i en grusavsetning som har en
median diameter opp til om lag 10 % av fiskens kroppslengde (Kondolf & Wolman, 1993). En
vanlig bekkeørret med en kroppslengde på 20 - 30 cm vil normalt bruke grus med en
dominerende kornstørrelse på om lag 16 - 32 mm. En større sjøørret, eller laks, med en
kroppslengde på mellom 40 - 80 cm, vil velge en grovere kornfordeling ofte dominert av grus
og grov grus i størrelsesintervallet 32-64 mm (Barlaup et al., 2006). Begroing av alger og
mose i substratet (tabell 2) ble klassifisert etter en skala fra 0-3, ingen til full begroing.
Tabell 1. Tabellen viser størrelseskategorier innen for bunnsubstratets sammensetning på elvebunnen.

Kode
S
G
GG
LS
SS
BB

Type
Leire, Silt og Sand
Grus
Grov grus
Stein
Stor stein
Blokk og berg

Størrelse (mm)
<2
3 ‐ 60
61 ‐ 160
161 ‐ 350
351 ‐ 500
≥ 500

Egnethet for gyting
Uegnet
Egnet
Egnet*
Lite egnet
Uegnet
Uegnet

* Egnethet er i stor grad avhengig av fiskens størrelse. Grov grus opp mot 16 cm i diameter krever stor gytefisk.

Tabell 2. Tabellen viser type begroing på fiskestasjonen.

Type
Glatt stein/grus
Påvekstalger
Mye påvekstalger
Påvekstalger og tusenblad

Benevning
0
1
2
3

Klassifisering
Ingenting
1 / 0‐1
2 / 1‐2
3 / 2‐3

Kommentar
Ren bunn

Meget tett begroing

2.3 Bunndyr
Innsamlingen av bunndyr ble utført den 15. oktober 2011. Prøvene ble samlet inn ved bruk
av den såkalte ”sparkemetoden” (Jfr. Norsk Standard 4719), og er den mest brukte metoden
for innhenting av kvalitative data for macroinvertebrater i rennende vann (Furse et al., 1981).
Metoden går ut på å sparke opp bunnsubstratet mens en fører en grov hov nedstrøms det
oppvirvlede materialet. Materialet samles dermed i hovnettet, som har en maskevidde på
250 µm. Sparking ble gjennomført i ett minutt innenfor et areal på ca. én kvadratmeter, og
gjentatt på ulike avsnitt i bekken fem ganger. Det ble tatt bunndyrprøver fra fire stasjoner i
området: (1) Herregårdsbekken; (2) Rutua nedre; (3) Langangsbekken, og (4)
Viersdalsbekken.
Prøvene ble merket og konservert i 70 % etanol i felt. Prøvene ble deretter sendt til MEDINS
Biologi AB i Sverige for analyse. MEDINS Biologi er et akkreditert laboratorium (SWEDAC).
På laboratoriet er larver av døgnfluer, steinfluer og vårfluer bestemt til art ved hjelp av lupe
og mikroskop og individene talt opp, mens de øvrige gruppene av dyr ble bestemt til
systematiske hovedgrupper og mengdene anslått/talt. Resultatene av bunndyrprøvene sier
noe om diversitet og vannkvalitet, og analysene er mye brukt for å beregne indekser som
kan avdekke påvirkninger i vassdraget som har negativ innvirkning på bunndyrfaunaen.
Sammenligningen mellom stasjoner baserer seg på flere indekser.
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2.4 Vannkvalitet
Det ble tatt prøver av overflatevann på seks lokaliteter i tiltaksområdet: (1)
Herregårdsbekken; (2) Langangsbekken; (3) Viersdalsbekken; (4) Rutua nedre (ved utløpet);
(5) Rutua øvre (ved Lanner skytebane), samt i (6) Tallaksrudtjenna. Analysene er utført av
ALS Laboratory Group Norway AS, og resultatene er tolket av Sweco Norge, etter
parameterverdier oppgitt i Veileder 01:2009: Klassifisering av miljøtilstand i vann, utgitt av
Direktoratgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet (se tabell 3 under). Vannkvaliteten i
Solumselva og Mørjebekken ble etter avtale med Jernbaneverket, vurdert på grunnlag av
data fra miljørapporter for utredning av E18 Sky – Langangen, Statens Vegvesen
(referanser: SVV a, b, og c) fra 2009 til 2011.
Tabell 3. Tabellen viser klassifisering og beskrivelse av vannkvalitet innenfor de
miljømål som er satt i vanndirektivet og den norske vannforskriften. Nivåer under den
sorte linjen krever tiltak for å nå optimalt resultat ift. miljømålet.

Klasse
Svært god
God
Moderat
Dårlig
Svært dårlig

Tilstand miljømål
Miljømål tilfredstilt
Tiltak nødvendig for
å nå miljømål

Koder
SG /Ref. verdi
SG/G
G/M
M/D
D/SD

Beskrivelse av koder
Svært god / Ref. verdi
Svært god til god
God til moderat
Moderat til dårlig
Dårlig til svært dårlig
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Resultater

3.1 Herregårdsbekken
NJFF (Norges jeger- og fiskerforbund) avdeling Telemark, har i flere år registrert yngel og
gytefisk i Herregårdsbekken. Bekken er i følge NJFF en av de viktigste gytebekkene for
sjøørret på Telemarkskysten, og det registreres fra tid til annen også enkelte laks i dette
vassdraget. NJFF sitt engasjement i bevaring av Herregårdsbekken utføres med støtte fra
Fylkesmannen i Telemark. På tross av et stort engasjement, er det fortsatt store utfordringer
knyttet til forvaltningen av Herregårdsbekken. Bekken er blant annet svært utsatt for
miljøpåvirkning i form av inngrep, forurensning, og erosjon, spesielt i nedre del mot utløpet
(figur 3). I de siste 2 årene er det imidlertid utført et omfattende ryddearbeid for å bedre
oppgangsmulighetene for gytefisk. Til dette arbeidet har NJFF engasjert Eidanger JFL som
bruker 6-8 dager pr. år til opprydding. I tillegg har NJFF også registrert andre typer
vandringshinder som har særlig betydning ved lav vannføring i bekken. Dette gjelder i første
rekke rør under fylkesveien (Kåsa bru) ved trafikkmaskinen i Eidanger (figur 2). Ved visse
typer vannføring, kan kulverten virke en jetstråle, og gjøre det vanskelig for fisk å vandre.

Figur 2. Bildet viser Herregårdsbekken fra Kåsa bru, nedstrøms kulvert under fylkesveien.

Sensommeren 2009 ble det utført yngelregistreringer i bekken. Resultatene viste at all yngel
hadde gått tapt på strekningen mellom fylkesveien og opp til naturlig vandringsstopp overfor
E-18. Årsakene her er nok sammensatte, men sannsynligvis har det vært episoder av
forurensing i bekken samtidig som vannstand var svært lav i forbindelse med en langvarig
tørkeperiode tidlig på sommeren.
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Figur 3. Fotomontasjen (bilde A, B, og C) viser Herregårdsbekken nedstrøms kulvert under fylkesveien. Bekkekanten består
av mye sand og leire, og dette fører til stor fare for erosjon, særlig ved flomhendelser.

Mulig problematikk
Det er en rekke momenter som kan føre til negativ påvirkning av Herregårdsbekken i
forbindelse med tiltaket. Dette omfatter hovedsakelig avrenning til resipient fra aktiviteter i
forbindelse med anleggsarbeidet ved Storberget Vest, Eidanger tunnelen, og tverrslaget
Lannerheia. Mulig uttak av vann til drift, samt utslipp til bekk av tunnel- og driftsvann, er også
påvirkende faktorer. Det ble observert en sidebekk med grått vann til kulpen nedstrøms Kåsa
bru under befaringen den 16. juni 2011. Det er uvisst om dette har hatt noen negativ effekt
på bekken i løpet av sommeren 2011.
Beskrivelse av lokalitet
Området hvor fiskestasjonen ble valgt ligger rett etter kulvert under fylkesveien ved Kåsa bru.
Lokaliteten fungerer som et deltaområde med en stor kulp og rikelig med skjulesteder, som
gir gode muligheter for både gyte- og oppvekstområder for ørret. Området er i tillegg relativt
upåvirket i forhold til nærhet til vei og bebyggelse.
Resultater
Under elektrofisket var værforholdene overskyet. Fiskestasjonen som ble valgt ligger åpent
midt i kulpen, og utgjør omtrent 5x20 meter (100m2). Lokaliteten besto av en større kulp,
samt en grunnere strekning nedstrøms. Substratet besto hovedsakelig av grus, og noe grov
grus (tabell 4). Substratets fordeling på lokaliteten gav gode gytemuligheter for ørret, i tillegg
til at mye nedfalls trær langs kantene gav gode oppvekstområder for yngel. Vannføringen ble
målt til mellom 0,5 - 1 m/s, og en gjennomsnittlig dybde på omtrent 70 cm ble notert.
Begroingen var at type 0-1, meget lite begrodd, og vanntemperaturen ble målt til 8 °C. Det
ble observert en tynn film av grått slam på bunnen, særlig i de rolige dypeste partiene i
kulpen.
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Tabell 4. Tabellen viser prosentvis fordeling av substrat på fiskestasjonen; Herregårdsbekken.

Type
Leire, Silt og Sand
Grus
Grov grus
Stein
Stor stein
Blokk og berg

Størrelse (mm)
<2
3 ‐ 60
61 ‐ 160
161 ‐ 350
351 ‐ 500
≥ 500

% fordeling av substrat
15
55
10
5
‐
‐

Egnethet for gyting
Uegnet
Egnet*
Egnet*
Lite egnet
Uegnet
Uegnet

* Egnethet er i stor grad avhengig av fiskens størrelse. Grov grus opp mot 16 cm i diameter krever stor gytefisk.

Det ble fanget i alt 27 fisk på stasjonen. Ingen gytefisk ble observert. Det ble imidlertid
registrert flere gytegroper på lokaliteten som inneholdt fiskeegg. Resultatet fra elektrofisket
var overraskende dårlig, og viste en tetthet for 0+ på 19/100m2, og for ≥1+ 8/100 m2.
I tillegg til vannprøve og standard 3 x overfiske, ble det tatt bunndyrprøver på samme
lokalitet. Resultatene viste at det var et normalt og forholdsvis artsrik samfunn med bunndyr.
Det ble ikke funnet rødlistede arter. I tillegg ble det funnet en god del fiskeegg under
prøvetakingen etter bunndyr (se vedlegg 2 for detaljer).

3.2 Rutua
Rutua er en middels stor bekk som renner via Lannerheia ut i Eidangerfjorden. Rett
oppstrøms utløpet (oppstrøms bru over veien), er det etablert to kulverter (figur 4) med fylling
for vei til parkeringsplass. Nedre del av området er preget av en fysisk modifisering av
bekkeløpet, men det er imidlertid ikke gjort synlige inngrep i bekken overfor den private
parkeringsplassen. Kulvertene som er etablert i bekken (dimensjon: 140 og 70 cm) ble under
befaring i utgangspunktet vurdert som et mulig vandringshinder for sjøørret i Rutua.
Resultatene fra elektrofisket oppstrøms kulvertene viste imidlertid at dette ikke var tilfellet.

Figur 4. Rett oppstrøms utløpet til Rutua (A) ble det observert flere store inngrep i bekken. Foto B og C viser to
kulverter på 140 og 70 cm i diameter med fylling for vei til privat parkeringsplass.
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Mulige problemstillinger
En gjennomføring av tiltaket kan i bygge- og anleggsperioden medføre mulig avrenning til
resipient fra aktiviteter i forbindelse med anleggsarbeid. Dette gjelder arbeid med tverrslaget
på Lannerheia, og avrenning fra større massedeponi. Mulig uttak av vann til drift, samt
utslipp av tunnel- og driftsvann, er også aktuell problematikk. Det må også tas høyde for at
det er en fare blakking av bekkevann som renner ut ved hytteområde innerst i
Eidangerfjorden.

Figur 5. Området rett nedstrøms fiskestasjonen i Rutua var sterk preget av en større fylling med kulvert.

Beskrivelse av lokalitet
Området hvor fiskestasjonen ble valgt, er preget av gammel barskog og blandingsskog, med
mye mosevekst, løv og nedfallstrær. Området er relativt uberørt i forhold til den tette
boligbebyggelsen i nærheten. Bekken klatrer oppover skogsdraget mot Lannerheia, og
fordeler seg i små og store kulper som er adskilt i små stryk og naturlige terskler.
Under elektrofisket var værforholdene lettskyet med noe sol. Fiskestasjonen som ble valgt
ligger i skogkanten, og fordeler seg på omtrent 6x19 meter (114m2). Lokaliteten besto av en
større flate og kulper separert av små strykstrekninger. Substratet besto hovedsakelig av
grov grus og grus (tabell 5), med en god del innslag av større stein. Substratets fordeling på
lokaliteten gav meget gode muligheter for skjul og oppvekstområder for ørret. Vannføringen
ble målt til mellom 0,5 - 1 m/s, avhengig av stryk/kulp fordeling, og en gjennomsnittlig dybde
på omtrent 40 cm ble notert. Begroingen var at type 0-1, meget lite begrodd, og
vanntemperaturen ble målt til 8 °C under elektrofisket.
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Tabell 5. Tabellen viser prosentvis fordeling av substrat på fiskestasjonen i Rutua.

Type
Leire, Silt og Sand
Grus
Grov grus
Stein
Stor stein
Blokk og berg

Størrelse (mm)
<2
3 ‐ 60
61 ‐ 160
161 ‐ 350
351 ‐ 500
≥ 500

% fordeling av substrat
5
30
45
15
10
‐

Egnethet for gyting
Uegnet
Egnet*
Egnet*
Lite egnet
Uegnet
Uegnet

* Egnethet er i stor grad avhengig av fiskens størrelse. Grov grus opp mot 16 cm i diameter krever stor gytefisk.

Figur 6. Rutua klatrer oppover skogsdraget mot Lannerheia, og fordeler seg i små og store kulper som er adskilt i
små stryk og naturlige terskler.

Resultater
Det ble fanget i alt 68 fisk på stasjonen. Av større individer, ble 8 fisk vurdert til gytefisk,
hvorav 5 individer var hanner mellom 30-50 cm, og 3 individer var hunner mellom 37-47 cm.
Samlet resultat fra fiskestasjonen var forholdsvis godt, viste en tetthet for 0+ på 18/100m2, og
for ≥1+ 42/100 m2.

Figur 7. Lokaliteten i Rutua viste seg å være egnet både som gyte- og oppvekstområde for ørret.
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I tillegg til vannprøve og standard 3 x overfiske, ble det tatt bunndyrprøver på samme
lokalitet. Resultatene viste et normalt og moderat artsrikt bunndyrsamfunn (se vedlegg 2 for
detaljer). Det ble registrert to sjeldne vårfluearter, som tidligere var rødlistede. Disse er nå
fjernet fra listen, da det har vist seg at artene er vanligere enn tidligere funn har antydet.

Figur 8. Rutua klatrer oppover skogsdraget mot Lannerheia, og fordeler seg i små og store kulper som er adskilt i
små stryk og naturlige terskler. Området er forholdsvis uberørt på tross av at det ligger svært nære bebyggelse.

3.3 Viersdalsbekken
Viersdalsbekken er en middels stor bekk som renner ut i Ønna, og er trolig under en del
påvirkning fra jordbruk og lokal bebyggelse i området rundt. Bekken er relativt stor i visse
partier, og vil kunne påvirkes av bygge- og anleggsperioden ved Ønna. Under første befaring
den 16. Juni 2011, ble det observert både fisk og amfibier ved utløpet.
Mulige problemstillinger
Tiltakets bygge- og anleggsperiode ved Ønnatunnelen vest og Storberget øst, kan medføre
ulike typer påvirkning som avrenning fra bygge- og anleggsaktiviteter, mulig uttak av vann til
drift, utslipp av tunnel- og driftsvann i bekk og terreng, samt brubygging, er alle aktuelle
problemstillinger for Viersdalsbekken.
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Figur 8. Fiskestasjonen i Viersdalsbekken (B og C) var preget av relativt store mengder fin grus. Dette gjaldt
store deler av bekken både opp- og nedstrøms stasjonen. Viersdalsbekken er stedvis svært preget av
flomhendelser.

Resultater
Værforholdene overskyet under elektrofisket. Fiskestasjonen som ble valgt ligger åpent rett
ved kulturlandskap, og fordeler seg på omtrent 3x35 meter (105m2). Stasjonen ble lagt
såpass langt ovenfor Ønna, at det ikke var fare for flo- og fjærepåvirkning. Lokaliteten besto
av en forholdsvis strømlinjeformet bekkestreng, og substratet besto av grus og finere
materiale som sand og leire (tabell 6). Substratfordelingen var lite egnet som gyte- og
oppvekstområder for ørret, men kantvegetasjonen og nedfallsmateriale gav gode muligheter
for skjul. Lokaliteten hadde en vannføring på mellom 0,2 - 0,5 m/s, og en gjennomsnittlig
dybde på omtrent 70 cm. Begroingen var av type 1, lite begrodd, og vanntemperaturen ble
målt til 8 °C.
Tabell 6. Tabellen viser prosentvis fordeling av substrat på fiskestasjonen i Viersdalsbekken.

Type
Leire, Silt og Sand
Grus
Grov grus
Stein
Stor stein
Blokk og berg

Størrelse (mm)
<2
3 ‐ 60
61 ‐ 160
161 ‐ 350
351 ‐ 500
≥ 500

% fordeling av substrat
35
65
‐
‐
‐
‐

Egnethet for gyting
Uegnet
Egnet*
Egnet*
Lite egnet
Uegnet
Uegnet

* Egnethet er i stor grad avhengig av fiskens størrelse. Grov grus opp mot 16 cm i diameter krever stor gytefisk.

Det ble fanget i alt 20 fisk i Viersdalsbekken, noe som viste at det var begrenset med fisk på
den utvalgte elektrofiskestasjonen. Samlet resultat fra fiskestasjonen var dårlig, og viste en
tetthet for 0+ på 9,5/100m2, og for ≥1+ 9,5/100 m2.
I tillegg til vannprøve og standard 3 x overfiske, ble det i tilegg tatt bunndyrprøver på samme
lokalitet. Resultatene viste at det var et normalt og moderat artsrikt bunndyrsamfunn i
Viersdalsbekken (se vedlegg 2 for detaljer). Det ble ikke registrert rødlistede arter.
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3.4 Langangsbekken
Langangsbekken er en relativt upåvirket bekk i forhold til området rundt for øvrig. Bekken
renner i to strenger fra Eikåsen hvor den kommer sammen igjen til en streng på Gunnarsrød,
og renner videre ut i Ønna ved Sauøya. En del av tilførselen kommer øst for Bjørndalsbrua
og områdene nær fylkesgrensen. Nede ved Langangen kommer det inn en sidebekk som har
sitt utspring ved rømningstunnelen i Kjennåsen, og som renner via Tallaksrudtjenna før den
møter bekken fra Gunnarsrød.
Mulig problematikk
Mulig avrenning til resipient fra aktiviteter i forbindelse med tiltaket. Mulig uttak av vann til
drift, samt utslipp til bekk av tunnel- og driftsvann, og avrenning fra deponier, samt arbeid i
dagsonen ved Gunnarsrød.

Figur 9. Fiskestasjonen i Langangsbekken ble valgt rett nedenfor bru (A). Substratet på stasjonen var godt egnet
som gytegrus for sjøørret. Langangsbekken er stedvis forholdsvis smal (B), og preget av en del inngrep, og
erosjon forårsaket av flom oppstrøms utløpet (C). Det var store opphopninger av organisk materiale og
nedfallstrær i deler av bekken. Nedenfor kulvert ved riksveien (A), ble det observert spor etter graving og funnet
ørretegg.

Beskrivelse av lokalitet
Under elektrofisket var værforholdene lett skyet, med innslag av sol. Fiskestasjonen som ble
valgt ligger ved en bru som fungerer som en stor kulvert, og fordeler seg på omtrent 4x25
meter (100m2). Lokaliteten hadde en vannføring på ca. 0,5 – 1 m/s, og en gjennomsnittlig
dybde på omtrent 60 cm. Vanntemperaturen ble målt til 8 °C under elektrofisket.
Resultater
Det ble fanget i alt 16 fisk på stasjonen. Samlet resultat fra fiskestasjonen var dårlig, og viste
en tetthet for 0+ på 5/100m2, og for ≥1+ 11/100 m2. I tillegg til standard 3 x overfiske, ble en
vannprøve, og bunndyrprøver tatt på samme lokalitet (se vedlegg 2 for detaljer). Resultatene
viste at bekken har et normalt, men forholdsvis artsrikt bunndyrsamfunn. Det ble påvist en art
døgnflue, som tidligere var rødlistet. Denne er nå fjernet fra listen, da den ansees som
vanligere en tidligere antatt.
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Tabell 7. Tabellen viser prosentvis fordeling av substrat på fiskestasjonen i Langangsbekken.

Type
Leire, Silt og Sand
Grus
Grov grus
Stein
Stor stein
Blokk og berg

Størrelse (mm)
<2
3 ‐ 60
61 ‐ 160
161 ‐ 350
351 ‐ 500
≥ 500

% fordeling av substrat
5
55
25
15
‐
‐

Egnethet for gyting
Uegnet
Egnet*
Egnet*
Lite egnet
Uegnet
Uegnet

* Egnethet er i stor grad avhengig av fiskens størrelse. Grov grus opp mot 16 cm i diameter krever stor gytefisk.

3.5 Tallaksrudtjenna

Figur 10. Foto (A) viser Tallaksrudtjenna, og opp- og nedstrøms sidebekk (B, C, og D) som renner ned til
Langangen. Vannet i sidebekken har en meget brunlig farge, og bekken er stedvis sterkt preget av flomhendelser.

Utbygging
Vestfoldbanen

Vestfoldbanen Parsell 12.2
Farriseidet – Porsgrunn
Bekkeundersøkelse

Dok.nr.:
Dato:
Rev.:
Side:

UVB-22-A-39025
30/01/2012
00A
18 av 24

Beskrivelse av lokalitet
Tallaksrudtjenna er et lite tjern ovenfor Langangen bru, som har sitt utløp i Langangsbekken.
Den biologiske tilstanden i Tallaksrudtjenna er ukjent, men det ble observert fisk i tjernet, og i
to sidebekker, ved befaringen både i juni og oktober 2011. Det er ikke registrert rødlistede
arter på lokaliteten.
Mulig problemstilling
Tiltaket kan medføre negativ påvirkning av Tallaksrudtjenna gjennom mulig avrenning til
resipient fra aktiviteter i forbindelse med bygge- og anleggsfasen med Skillingsmyr tunnel
ved tverrslaget Kjennåsen. Utslipp av tunnelvann via Kjennåsbekken, er den største
utfordringen.
Resultater
Det ble ikke utført bunndyrprøver eller elektrofiske i Tallaksrudtjenna, og lokaliteten er
vurdert på befaring og eksisterende informasjon.

3.6 Mørjebekken
Mørjebekken renner fra Skjegge via Bassebobekken til Langvann. Under befaringen den 16.
juni ble det observert fisk i bekken, samt en god del områder med mye siv og myr.
Lokaliteten kan ha en viss biologisk verdi som biotoper for en del arter. særlig området ved
overgangen fra Bassebobekken til Langvann.
Mulig problematikk
Tiltaket kan medføre negativ påvirkning av bekken gjennom mulig avrenning til resipient fra
aktiviteter i forbindelse med bygge- og anleggsfasen ved tverrslaget Løkka og Nøklegård.
Mulig uttak av vann til drift, samt utslipp av tunnelvann til bekk, er de største utfordringene.
Beskrivelser av lokalitet
Mørjebekken ligger i et område med tett skog og innslag av fukteng. Bekken er forholdsvis
smal, aldri mer en 2 meter bred, og substratet består hovedsakelig av grus og finere
materiale som sand og silt.
Resultater
Den valgte fiskestasjonen gav svært dårlige resultater, og det ble ikke fanget nok fisk for å
kunne beregne et tetthetsestimat. Det ble funnet fisk her og der ved prøvefiske langs en
lengre strekning utenom den valgte stasjonen, men et meget lavt antall fisk fanget
understreket det manglende resultatet på den utvalgte stasjonen. Årsaken til dette er uvisst.
Mørjebekken er opplyst til å være et gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Den biologiske
tilstanden i Mørjebekken er imidlertid ukjent. Bunndyrsamfunnet registrert tidligere har ikke
vist arter av spesiell verneinteresse.
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Figur 11. Fotomontasjen viser fiskestasjonen (B) i Mørjebekken, og området opp- og nedstrøms (B og C).

3.7 Solumselva
Solumelva renner fra Solum og ned forbi Gulliksmyr og ned til et område med
sammenhengende fukteng og myr, som er registrert som et naturreservat. Solumselva er
også angitt som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret (SVV, 2010). Fylkesmannen i
Vestfold har beskrevet Solumselva som en ”sildrende klarvannsbekk”, og bekken overlapper
både parsell 12.2 og 12.1 i prosjektet. Parsell 12.1 har to deponier ett på hver side av elva,
ved Gulliksmyr i dette området. På det deponiet som ligger vest for elva, er det planlagt
plassert et knuseverk.
Mulig problematikk
Tiltaket kan medføre en negativ påvirkning av Solumselva. Dette omfatter mulig avrenning
fra anleggsarbeid i forbindelse med dagsonen og tunnelportal ved Skillingsmyr (UFP 12.2),
og avrenning fra deponier/knuseverk ved Solum (under UFP 12.1). I tillegg kommer
problematikk knyttet til sprengning, massetransport, uttak av vann, samt i mindre grad mulig
utslipp av tunnel- og driftsvann.
Beskrivelser av lokalitet
En strekning av Solumselva på ca. 150 meter rett ved E18 på Gulliksmyr, ble befart og
elektrofisket den 15. oktober 2011. På grunn av det eksisterende datagrunnlaget, ble det ikke
tatt vannprøve og bunndyrsprøve under befaringen. Hensikten med undersøkelsen var å
vurdere bekkens økologiske kvalitet og potensial som gytebekk for ørret. Befaringen viste at
bekken besto av mye vegetasjon, fin grus, og stedvis tykke lag med mudder og oppsamlet
organisk materiale. På grunn av bekkens utforming og lave vannføring, blir trolig mye av det
organiske materialet som tilføres, liggende på bunnen. Vannet var klart med en tydelig brun
farge, og det ble funnet mye siv og annen vegetasjon både i vannet, og langs bekkekanten.
Den undersøkte strekningen grenser inn til et fukteng- og myrområde rett ved E18.
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Resultater
Det ble ikke funnet fisk under elektrofisket av Solumselva. Den valgte fiskestasjonen gav
ingen resultater, og dette ble også understreket av manglende resultater fra tilleggskontroller
langs en strekning på ca. 150 meter. Årsaken til dette er uvisst.

Figur 12. Bildene viser den undersøkte strekningen av Solumselva rett ved E18 på Gulliksmyr (B). Bekken er tett
bevokst langs bekkekanten, og har sakterennende og meget klart brunfarget vann (A).

3.8 Vannkvalitet
Resultatene på vannkvalitet er basert på prøver av overflatevann tatt i hver enkelt av de
respektive bekkene i tiltaksområdet den 15. oktober 2011. Analysene er utført av ALS
Laboratory Group Norway AS (se vedlegg 1), og resultatene er tolket av Sweco, etter
parameterverdier oppgitt i Veileder 01:2009: Klassifisering av miljøtilstand i vann, utgitt av
Direktoratgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet (se tabell 3 i metodekapittelet).
Herregårdsbekken
I følge parameterverdier i Veileder 01:2009, er Herregårdsbekken en typisk lavlandsbekk,
lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Bekken er vurdert som moderat kalkrik (innenfor
verdier: Ca 4-20 mg/L; Alk, 0,2-1 mekv/L), og har et normalt humusinnhold (innenfor verdier:
farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Vannets pH-verdi ble målt til 7,6 (nøytralt), som
stemmer godt overens med de øvrige resultatene. Basert på de resultater som ble funnet fra
vannprøvene, er Herregårdsbekken vurdert til å ha en god vannkvalitet for akvatiske
organismer. Se tabell 8 og 9 for detaljer på totalt innhold av fosfor og nitrogen.
Langangsbekken
Langangsbekken en typisk lavlandsbekk, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Bekken
er vurdert som kalkfattig (innenfor verdier: Ca 1-4 mg/L; Alk, 0,05-0,2 mekv/L), og har et
normalt humusinnhold (innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Vannets pHverdi ble målt til 7,2 (nøytralt), som stemmer bra med de øvrige resultatene. Basert på
resultatet fra vannprøvene, er Langangsbekken vurdert til å ha god vannkvalitet for akvatiske
organismer. Se tabell 8 og 9 for detaljer på totalt innhold av fosfor og nitrogen.
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Viersdalsbekken
Langangsbekken en typisk lavlandsbekk, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Bekken
er vurdert som moderat kalkrik (innenfor verdier: Ca 4-20 mg/L; Alk, 0,2-1 mekv/L), og har et
normalt humusinnhold (innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Vannets pHverdi ble målt til 7,3 (nøytralt), som stemmer godt overens med de øvrige resultatene. Basert
på resultatet fra vannprøvene, er Viersdalsbekken vurdert til å ha god vannkvalitet for
akvatiske organismer. Se tabell 8 og 9 for detaljer på totalt innhold av fosfor og nitrogen.
Rutua
Rutua er en lavlandsbekk, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Øvre del av bekken
ble vurdert som kalkfattig (innenfor verdier: Ca 1-4 mg/L; Alk, 0,05-0,2 mekv/L), og hadde et
humusinnhold (innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Nedre del av bekken
er vurdert som moderat kalkrik (innenfor verdier: Ca 4-20 mg/L; Alk, 0,2-1 mekv/L), og hadde
et normalt humusinnhold (innenfor verdier: farge 30-90 mg Pt/L; TOC 5-15 mg/L). Vannets
pH-verdi ble målt til 6,8 på øvre del, og 7,4 på nedre del. Dette stemmer bra med de øvrige
resultatene. Basert på resultatet fra vannprøvene, er Rutua, på tross av variasjon på øvre og
nedre del, vurdert til å ha god vannkvalitet for akvatiske organismer. Se tabell 8 og 9 for
detaljer på totalt innhold av fosfor og nitrogen.
Tallaksrudtjenna
Tallaksrudtjenna er en lavlandsinnsjø, lokalisert < 200 moh i økoregion Østlandet. Innsjøen
er kalkfattig (innenfor verdier: Ca 1-4 mg/L; Alk, 0,05-0,2 mekv/L), og er vurdert som såkalt
type klar (innenfor verdier: farge < 30 mg Pt/L; TOC 5 mg/L), og såkalt dyp (> 15 m). Vannets
pH-verdi ble målt til 7.1.
Solumselva og Mørjebekken
Det ble ikke tatt nye vannprøver i Solumselva og Mørjebekken. Vurdering av vannkvalitet er
basert på data fra Statens Vegvesen sin serie med miljørapporter (referanser: SVV a, b, og
c) fra 2009 til 2011 i forbindelse med E18 Sky – Langangen. Resultatene er hentet fra
overvåkningsprogrammet som ble utviklet for Solumselva og Mørjebekken. De parametrer
som ble undersøkt i analysene var følgende: pH, Nitrat, konduktivitet, suspendert stoff, total
fosfor, total nitrogen, og ammonium. Analysene viser ingen merkbart avvikende resultater for
vannkvalitet i Solumselva og Mørjebekken, sammenlignet med resultater fra andre
vannresipienter i influensområdet.
Resultatene av vannprøvene var som forventet. De eneste resultatene som overrasket noe
var den gode vannkvaliteten i Rutua øvre, som ligger nedstrøms Lannerheia skytebane. Her
hadde vi regnet med en dårligere vannkvalitet. Som forventet var Herregårdsbekken noe
dårligere på fosfor og nitrogen enn de andre bekkene. Herregårdsbekken er tidvis utsatt for
mye påvirkning i form av lokal industri, vei og boliger med mer, og dette gjenspeiles i alle
resultatene i denne undersøkelsen. Resultatene for de øvrige bekkene var forventet, og viste
generelt optimal vannkvalitet i for akvatiske organismer. Se tabell 8 og 9 under for en samlet
detaljert oversikt.
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Tabell 8. Samlet resultat for totP (total fosfor)

Bekk
Herregårdsbekken
Langangsbekken
Viersdalsbekken
Rødtua nedre
Rødtua øvre
Tallaksrudtjønna

Høyderegion
Lavland
Lavland
Lavland
Lavland
Lavland
Lavland

Vanntype
RN1
RN3
RN3
RN3
RN3
LN2b

Typebeskrivelse
Moderat kalkrik, humøs
Kalkfattig, humøse
Kalkfattig, humøse
Kalkfattig, humøse
Kalkfattig, humøse
Kalkfattig, klare, dype

TotP (mg/L)
0,013
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

Klasse
God
Svært god
Svært god
Svært god
Svært god
Svært god

Typebeskrivelse
Kalkrike, humøse
Kalkfattig, humøse
Kalkrike, humøse
Kalkrike, humøse
Kalkfattig, humøse
Kalkfattige, klare, dype

TotP (mg/L)
0,59
0,49
0,51
0,52
0,37
0,38

Klasse
Moderat
God
God
God
Svært god
Moderat

Tabell 9. Samlet resultat for totN (total nitrogen)

Bekk
Herregårdsbekken
Langangsbekken
Viersdalsbekken
Rødtua nedre
Rødtua øvre
Tallaksrudtjønna

4.

Høyderegion
Lavland
Lavland
Lavland
Lavland
Lavland
Lavland

Vanntype
LN8a
LN3a; RN3
LN8a
LN8a
LN3a; RN3
LN2b

Konklusjon

Beregnet tettheten av ørret varierte veldig mellom de utvalgte elektrofiskestasjonene hvor det
ble funnet fisk. Det var høyest tetthet i Rutua: (42/100 m2 for ≥1+), og lavest tetthet i
Langangsbekken: (11/100 m2 for ≥1+). Totalt i undersøkelsen, ble det fanget 145 ørret
hvorav 77 fisk ble vurdert til ≥1+, og 54 fisk ble vurdert til 0+, på bakgrunn av
kroppsstørrelsen.
Beregnet tetthet av ørret på de ulike stasjonene i denne undersøkelsen, viser en grei tetthet
på fiskestasjonen i Rutua, og dårlig tetthet på de øvrige lokalitetene hvor det ble fanget fisk.
Dataene fra Herregårdsbekken, Langangsbekken og Viersdalsbekken vurderes som usikre.
Det ble ikke fanget fisk under elektrofiske av fiskestasjonene i Mørjebekken og Solumselva.
Boniteringen av fiskestasjonene viste at det er gode gyteforhold for ørret i de fleste bekkene i
influensområdet. Resultatet fra bunndyrprøvene på de samme stasjonene viste at tettheten
var normal, og at artsrikdommen i bunndyrsamfunnet var normal til artsrik ved noen
stasjoner.
Resultatene fra vannprøvene viste at vannkvaliteten var god for fisk og øvrig akvatisk liv i alle
bekkene som ble undersøkt. Det ble funnet et lite avvik på kvaliteten i Herregårdsbekken,
som var forventet, da Herregårdsbekken trolig er utsatt for noe utslipp og avrenning.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Analyse resultater for vannprøver (ALS)

Vedlegg 2: Analyse resultater for bunndyr (MEDINS)

1. Herregårdsbekken

Datum:
Koordinat:

Projektområde:
Feltprotokoll
Prøvtakere:
Ø. Hveding
Organisasjon: Sweco Norge AS
Hensikt:
-

Metodikk:
Antall prøver:

Elvebredde (vanndekket omr.):
Elvebredde (normal vannfør.)
Vannivå:
Lok. middeldyp:
Lok. maxdyp:

4m
4m
middels
0,5 m
1m

Vannhastighet:
Grumsethet:
Vannfarge:
Vanntemperatur:
Trofinivå:

Bunnsubstrat (dekning):
finsedimenter mangler
sand
5-50 %
grus
5-50 %
grov grus
mangler
stein
mangler
grov stein
mangler
blokk
mangler
berg
mangler

Vannvegetation (dekning):
sumpplanter
mangler
flytbladplanter
mangler
langskuddsplanter mangler
kortskuddsplanter mangler
moser
mangler
påvekstalger
5-50 %

Lok.skygge:
Lok.kvalitet:

5-50 %
sparkbunn

2011-10-15
-/- (WGS84)

NS-ISO 7828
1

2
klart
farget
- °C
-

Dominerende
nærmiljø 1:
løvskog
nærmiljø 2:
blandingsskog
nærmiljø 3:
barskog
påvirkninger 1: påvirkninger 2: påvirkninger 3: bunntype:
grus-stein-blokkbunn

Annet: -

Indeks og økologisk tillstand
Antall taxa:
2
Tetthet (antall ind/m ):
Taxaindeks (%):
Diversitetsindeks:
EPT-indeks:

36
103
4
20

6,1
ASPT:
Raddum 1:
1
Raddum 2:
4,59
NIVA:
1
Marflo:
Skjoldkreps:

God
Svært god
Svært god
Svært god
Ikke tilstede
Ikke tilstede

2. Rödtua

Datum:
Koordinat:

Projektområde:
Feltprotokoll
Prøvtakere:
Ø. Hveding
Organisasjon: Sweco Norge AS
Hensikt:
-

Metodikk:
Antall prøver:

Elvebredde (vanndekket omr.):
Elvebredde (normal vannfør.)
Vannivå:
Lok. middeldyp:
Lok. maxdyp:

2m
2m
middels
0,4 m
0,7 m

Vannhastighet:
Grumsethet:
Vannfarge:
Vanntemperatur:
Trofinivå:

Bunnsubstrat (dekning):
finsedimenter mangler
sand
mangler
grus
5-50 %
grov grus
mangler
stein
<5 %
grov stein
<5 %
blokk
mangler
berg
mangler

Vannvegetation (dekning):
sumpplanter
mangler
flytbladplanter
mangler
langskuddsplanter mangler
kortskuddsplanter mangler
moser
mangler
påvekstalger
<5 %

Lok.skygge:
Lok.kvalitet:

5-50 %
sparkbunn

2011-10-15
-/- (WGS84)

NS-ISO 7828
1

< 0,2 m/s
klart
klart
- °C
-

Dominerende
nærmiljø 1:
barskog
nærmiljø 2:
løvskog
nærmiljø 3:
blandingsskog
påvirkninger 1: påvirkninger 2: påvirkninger 3: bunntype:
grus-stein-blokkbunn

Annet: -

Indeks og økologisk tillstand
Antall taxa:
2
Tetthet (antall ind/m ):
Taxaindeks (%):
Diversitetsindeks:
EPT-indeks:

26
79
3
17

ASPT:
6,3
Raddum 1:
1
Raddum 2:
2,26
NIVA:
1
Marflo:
Skjoldkreps:

God
Svært god
Svært god
Svært god
Ikke tilstede
Ikke tilstede

3. Viersdalsbekken

Datum:
Koordinat:

Projektområde:
Feltprotokoll
Prøvtakere:
Ø. Hveding
Organisasjon: Sweco Norge AS
Hensikt:
-

Metodikk:
Antall prøver:

Elvebredde (vanndekket omr.):
Elvebredde (normal vannfør.)
Vannivå:
Lok. middeldyp:
Lok. maxdyp:

3m
3m
middels
0,5 m
1m

Vannhastighet:
Grumsethet:
Vannfarge:
Vanntemperatur:
Trofinivå:

Bunnsubstrat (dekning):
finsedimenter mangler
sand
5-50 %
grus
5-50 %
grov grus
mangler
stein
mangler
grov stein
mangler
blokk
mangler
berg
mangler

Vannvegetation (dekning):
sumpplanter
mangler
flytbladplanter
mangler
langskuddsplanter mangler
kortskuddsplanter mangler
moser
mangler
påvekstalger
<5 %

Lok.skygge:
Lok.kvalitet:

0-5 %
sparkbunn

2011-10-15
-/- (WGS84)

NS-ISO 7828
1

3
klart
farget
- °C
-

Dominerende
nærmiljø 1:
løvskog
nærmiljø 2:
åker
nærmiljø 3:
påvirkninger 1: påvirkninger 2: påvirkninger 3: bunntype:
grus-stein-blokkbunn

Annet: -

Indeks og økologisk tillstand
Antall taxa:
2
Tetthet (antall ind/m ):
Taxaindeks (%):
Diversitetsindeks:
EPT-indeks:

31
91
4
17

ASPT:
6,7
Raddum 1:
1
Raddum 2:
5,32
NIVA:
1
Marflo:
Skjoldkreps:

God
Svært god
Svært god
Svært god
Ikke tilstede
Ikke tilstede

4. Langangsbekken

Datum:
Koordinat:

Projektområde:
Feltprotokoll
Prøvtakere:
Ø. Hveding
Organisasjon: Sweco Norge AS
Hensikt:
-

Metodikk:
Antall prøver:

Elvebredde (vanndekket omr.):
Elvebredde (normal vannfør.)
Vannivå:
Lok. middeldyp:
Lok. maxdyp:

3m
3m
middels
0,6 m
1m

Vannhastighet:
Grumsethet:
Vannfarge:
Vanntemperatur:
Trofinivå:

Bunnsubstrat (dekning):
finsedimenter mangler
sand
mangler
grus
5-50 %
grov grus
5-50 %
stein
mangler
grov stein
mangler
blokk
mangler
berg
mangler

Vannvegetation (dekning):
sumpplanter
mangler
flytbladplanter
mangler
langskuddsplanter mangler
kortskuddsplanter mangler
moser
mangler
påvekstalger
mangler

Lok.skygge:
Lok.kvalitet:

0-5 %
sparkbunn

2011-10-15
-/- (WGS84)

NS-ISO 7828
1

3
klart
klart
- °C
-

Dominerende
nærmiljø 1:
løvskog
nærmiljø 2:
blandingsskog
nærmiljø 3:
åker
påvirkninger 1: påvirkninger 2: påvirkninger 3: bunntype:
grus-stein-blokkbunn

Annet: -

Indeks og økologisk tillstand
Antall taxa:
2
Tetthet (antall ind/m ):
Taxaindeks (%):
Diversitetsindeks:
EPT-indeks:

36
105
4
24

6,6
ASPT:
Raddum 1:
1
Raddum 2:
1,86
NIVA:
1
Marflo:
Skjoldkreps:

God
Svært god
Svært god
Svært god
Ikke tilstede
Ikke tilstede

