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Sammendrag: Bioforsk har på oppdrag fra Jernbaneverket (JBV) hatt ansvaret for overvåking av vannkvalitet i resipienter
som potensielt kan motta avrenning fra anleggsarbeider langs Follobanetraseen. I 2014 ble det driftet totalt 7 stasjoner
plassert i Roåsbekken, Blåveisbekken, Dalsbekken, Myrertjern, Myrerbekken og Maurtubekken. Alle stasjonene var
instrumentert med multiparametersensorer (pH, ledningsevne, turbiditet, vanntemperatur, vannhøyde) for kontinuerlig
overvåking av vannkvalitet.
Miljøovervåking med kontinuerlige målinger har avdekket noen hendelser hvor anleggsaktiviteten har påvirket
vannkvaliteten. Dette har i hovedsak vært tilførsel av partikler til vassdraget (økt turbiditet), enten i form av diffus
avrenning ved nedbørsepisoder eller som følge av gravearbeider i tilknytning åpne vannforekomster og drensrør. I
Roåsbekken viste overvåkingen økt partikkelbelasting i august i forbindelse med gravearbeider oppstrøms Langhusveien. I
Blåveisbekken viste overvåkingen en markant økning i partikkeltransport på høsten, i forbindelse med etablering av nye
rensebassenger på Hebekk. I Myrerbekken ble det målt stor partikkeltransport i perioden sep.- des. i forbindelse med
omlegging av bekkeløp, nedgraving av kulvert, etablering av amfibiedam og omgraving av skråning mot bekkeløp. For
Gjersjøen og Gjersrudtjern antas det foreløpig ingen målbare biologiske effekter som følge av økt partikkelmengde fra
anleggsområdene.
I Myrerbekken har ledningsevnen økt som følge av utpumping av vegsaltpåvirket grunnvann. Ledningsevnen i avrenning fra E6
og nærliggende snødeponi er imidlertid vesentlig høyere. Overvåkningen avdekket en relativt høy konsentrasjon av nitrogen
fra anleggsområdet på Åsland. Økt nitrogenkonsentrasjon i Myrerbekken forventes ikke å gi endret tilstandsklasse for
nitrogen i Gjersrudtjern.
Overvåkingen avdekket to episoder med avrenning av anleggsvann med høy pH. En episode med avrenning av vann fra et
område med kalksementstabilisering til Blåveisbekken og Dalsbekken i juni 2014. Maksimal pH ved stasjonen i Dalsbekken var
10,8. Det ble påvist biologiske effekter 200 m nedstrøms utslippspunktet i Blåveisbekken. Videre nedstrøms var
bunndyrsamfunnet lite påvirket. I Myrerbekken skjedde det avrenning av vann med rester av sementbasert tetningsmidler
og/eller sprøytebetong. Avrenningen pågikk i perioden 16. - 22. oktober. Maksimal pH var 11,8. Enkle undersøkelser av
bunndyr nedstrøms utslippspunktet rett etter hendelsen viste forekomst av flere typer bunndyr. Fortynning vil forebygge
biologiske effekter i Gjersrudtjern.
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1. Forord
I forbindelse med utbyggingen av Follobanen har Bioforsk på oppdrag fra Jernbaneverket
(JBV) hatt ansvaret for overvåking av vannkvalitet i resipienter som potensielt kan motta
avrenning fra anleggsarbeider langs Follobanetraseen.
Bioforsk har driftet 7 automatiske målestasjoner utstyrt med multiparametersensorer for
overvåking av vannkvalitet. Overvåkingen har pågått i bekker nedstrøms riggområdet på
Åsland og i bekker langs anleggsområdet på strekningen mellom Ski og Langhus.
Forundersøkelser ble gjennomført i perioden oktober 2013 til april 2014. Resultater fra
forundersøkelsene er oppsummert i egen rapport (Leikanger et al. 2014a).
Denne årsrapporten gir en sammenstilling av resultater samlet inn etter 01. april 2014.
Tidligere resultater har blitt presentert sammen med forundersøkelsene. Resultatene har
tidligere vært rapportert i enkle månedsrapporter til JBV. For viktige enkelthendelser har
det blitt utarbeidet egne notater med gjennomgang av hendelsesforløp og iverksatte
tiltak(Roseth og Leikanger, 2014; Leikanger et al. 2014b).
Øistein Johansen er Bioforsks prosjektleder og ansvarlig for overvåking av både grunnvann
og vannmiljø. Automatiske målestasjoner har blitt vedlikeholdt av Øyvind Rise. Thor-Endre
Nytrø har vært ansvarlig for innhenting av data samt nettbasert presentasjon av disse.
Fortløpende vurdering av data for vannkvalitetsmålinger, samt rapportering, har blitt
utført av Roger Roseth og Eirik Leikanger.
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3. Innledning
Jernbaneverkets (JBV) utbygging av Follobanen er i dag det største samferdselsprosjektet i
Norge, og en del av den nye InterCity-utbyggingen på Østlandet. Prosjektet omfatter
bygging av 22 km med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski Stasjon. Av dette vil ca. 2 km
av strekningen være dagsone, mens 20 km av Follobanen vil gå i det som blir landets
lengste jernbanetunnel. Total sett omfatter prosjektet etablering av ca. 65 km med nye
jernbanespor. I tillegg skal det bygges ny stasjon ved Ski samt at Østfoldbanen skal legges
om på enkelte strekninger. Det er forventet at Follobanen vil redusere reisetiden mellom
Oslo og Ski til 11 minutter.
Anleggsarbeidene i forbindelse med Follobanen er delt i tre hovedparseller:(1) Området Ski
– Langhus, (2) innkjøringen til Oslo S samt (3) Åsland hvor det skal drives tunnel i to løp og
i to retninger samtidig ved hjelp av TBM. I disse områdene er det blant annet planlagt
anleggsaktiviteter som sprengning og boring av tunnel, betongarbeider, masseutskifting,
deponering av masser, kalk-/sementstabilisering, omlegging av bekkeløp og opprettelse av
elementfabrikk.
Anleggsarbeid knyttet til utbygging av samferdselsinfrastruktur vil ofte kunne medføre
endringer vannkvalitet i nærliggende vannforekomster. Dette kan omfatte utvasking av
partikler fra anleggsområder, avrenning med høy pH, samt utslipp av hydrokarboner og
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) ved søl fra anleggsmaskiner (Roseth og
Johansen 2008). Sprengningsaktivitet og tunneldriving kan gi avrenning med høye
konsentrasjoner av nitrogen, høy pH og stort innhold av partikler (Roseth 2008). Viktige
utfordringer i anleggsfasen er riktig håndtering av kilder til forurensning (Roseth et al.
2011):
• Renset anleggsvann fra tunneldriving
• Avrenning fra erosjonsutsatte områder i dagsone
• Lensevann fra byggegrop
• Avrenning fra riggområder og deponier
Ved ukontrollerte utslipp kan ulike brukerinteresser bli berørt av anleggsarbeidet. Dette
gjelder rekreasjonsområder, innsjøer/tjern og bekker, jordbruksområder, boligområder,
samt privat og offentlig drikkevannsforsyning.
I henhold til utslippstillatelsen gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA, 2013), skal
anleggsvann renses før utslipp til resipient. Fylkesmannen har gitt stedspesifikke rensekrav
for utslipp fra renseanleggene. For anleggsområdet på Åsland skal vannet fra tunneldrift
føres til kommunalt spillvannsnett.
Overvåkningsdata presentert i denne rapporten gir oppfølging og kontroll av resipienter på
vegne av byggherre (JBV).
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4. Resipienter og målestasjoner
4.1 Åsland/Gjersrud
Avrenning fra anleggsområdet ved Åsland vil hovedsakelig slippes mot Myrerbekken.
Avrenning fra planlagt massedeponi vil bli ført mot Maurtubekken. Renset tunneldrivevann
føres til kommunalt spillvannsnett (FMOA, 2013). Dermed er det kun diffus avrenning fra
anleggsområdene og utpumpet grunnvann som føres til Myrerbekken. Gjennom
anleggsperioden vil det være noen arbeider som utføres i umiddelbar nærhet til
bekkeløpet.
Myrerbekken har sitt utspring fra Myrertjern, tjern-/våtmarksområdet oppstrøms
anleggsområdet på Åsland. Maurtubekken er en mindre bekk som fra Jonsbråten går i
samløp med Myrerbekken mot Gjersrudtjern. Myrerbekken drenerer myr- og skogsområde
mellom Gjersrudhøgda og Stensrudåsen, som blant annet inkluderer arealet for fremtidig
massedeponi.
Avrenningen fra anleggsområdet på Åsland overvåkes med tre stasjoner for automatiske
målinger av vannkvalitet (figur 1). Stasjonene er lokalisert i Myrerbekken (ID61) nedstrøms
riggområdet, i Maurtubekken (ID62) i forkant av planlagt massedeponi og i Myrertjern
(ID74) oppstrøms riggområdet. I Gjersrudbekken ble det opprettet en midlertidig stasjon
(ID63), hvor det ble foretatt målinger av vannkvalitet en kort periode høsten 2013.

Figur 1: Plassering av målestasjonene Myrerbekken (ID61), Maurtubekken (ID62)
Gjersrudbekken (ID63) og Myrertjern (ID74) ved Åsland og Gjersrud.
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4.2 Ski/Langhus
Gjersjøen i Oppegård kommune er den viktigste resipienten for avrenning fra dagsonen
mellom Ski og Langhus. Fra dagsonen kan vann fra anleggsområdene renne diffust ut via
terreng, via jordbruksdren eller som følge av arbeider direkte knyttet til bekkeløp.
Arbeidene vil pågå i nærheten av Blåveis- og Roåsbekken. Dalsbekken er samløpet til disse
bekkene og har utslipp til Gjersjøen som er en viktig drikkevannskilde for om lag 40 000
innbyggere i Oppegård og Ås kommuner.
Ca. 4 km nedstrøms samløpet mellom Roåsbekken og Blåveisbekken renner Dalsbekken ut i
Gjersjøen. Gjersjøen er en relativt stor innsjø, med overflateareal på ca. 2,6 km2 og volum
på 61,2 mill. m3. I forbindelse med anleggsaktiviteten for Follobanen kan det være fare for
økt av partikkeltilførsel til Gjersjøen, noe som i verste fall kan bli problematisk for
råvannskvaliteten til vannverket.
I dette området er det opprettet 4 målestasjoner for uttak av vannprøver og automatiske
målinger med MPS (figur 2). Disse er lokalisert oppstrøms i Roåsbekken (ID91) der
Kværnerveien krysser bekken, nedstrøms (ID92) i Roåsbekken rett før samløp med
Blåveisbekken, øverst i Blåveisbekken (ID93) og ved Dalsbekken (ID94) ca. 240 m nedstrøms
punktet hvor Blåveisbekken og Roåsbekken møtes.

Figur 2: Plassering av målestasjonene Roåsbekken oppstrøms (ID91), Roåsbekken nedstrøms
(ID92), Blåveisbekken (ID93) og Dalsbekken (ID94) mellom Ski og Langhus.
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5. Metode
5.1 Automatiske målinger
For on-line målinger på stasjonene blir det benyttet multiparametersensorer (MPS) med
SEBA UnilogCom logger og MPS-D8 sonde (bilde 1). Sondene er utstyr med sensorer for
vannhøyde, vanntemperatur, ledningsevne, pH og turbiditet. Mengde suspendert materiale
kan beregnes på bakgrunn av målt turbiditet.

Bilde 1: Multiparametersonde (MPS-D8) som er benyttet på stasjonene for kontinuerlige
automatiske målinger.

På stasjonene gjøres det automatiske målinger med MPS hvert 30. minutt og data sendes
til server for presentasjon på egen nettbasert overvåkningside 2 ganger i døgnet. I data
som presenteres i denne rapporten er feilmålinger tatt ut. Oversikt over utelatte data
oppbevares hos Bioforsk og rådata er tilgjengelig på
overvåkningsiden: http://bioweb07.bioforsk.no/follobanen_grunnvann/ (krever
innlogging).
Per 10. mars 2014 er det utplassert MPS ved stasjonene i Myrertjern (ID74), Roåsbekken
oppstrøms (ID91), Blåveisbekken (ID93) og Dalsbekken (ID94). En kortere periode var også
stasjonene Gjersrudbekken (ID63) og Roåsbekken nedstrøms (ID92) instrumentert med MPS.
Stasjonene Myrerbekken (ID61), Maurtubekken (ID62) og Roåsbekken nedstrøms (ID92) skal
etter instrumenteres med MPS før utgangen av mars 2014.

5.2 Vannprøver
Det er i løpet av året tatt ut vannprøver i forbindelse med enkelte hendelser. Det er også
benyttet DGT (Diffuse Gradients in Thin films) og SPMD (Semi Permeable Membrane Device)
for å undersøke midlere konsentrasjoner av olje og PAH i vannet på utvalgte lokaliteter.
Alle prøvene har blitt analysert ved akkreditert laboratorium (ALS Scandinavia).
Analyseresultatene har blitt sammenlignet med tilstandsklasser for ferskvann iht.
TA3001/2012 og veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet,
SFT veildeling 97:04) (vedlegg 1).
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6. Resultat og diskusjon
6.1 Åsland/Gjersrud
6.1.1 Myrerbekken (ID61)
Kontinuerlige målinger i Myrerbekken viste flere kortvarige episoder med høy turbiditet,
hvorav flere kan skyldes anleggsaktivitet (figur 3). I perioden april til september antas
episodene å ha sammenheng med nedbørsinduserte avrenning fra anleggsområdet. Med to
unntak i august oversteg ikke målingene av turbiditet 600 NTU før i september (7
episoder).
Periodisk høy turbiditet i slutten av september og i oktober antas å ha sammenheng med
etablering av kulvert for lede Myrerbekken utenom anleggsområdet samt graving av
skråning rett oppstrøms målepunktet (ID61). En episode med utpumping av urenset
anleggsvann i slutten av oktober ga høy turbiditet i Myrerbekken.
I november og desember pågikk det arbeider med avrenning til Myrerbekken. Blant annet
omlegging av bekkeløp nedstrøms anleggsområdet og etablering av en ny dam for amfibier.
Målingene viste periodisk høy turbiditet i Myrerbekken fra september og frem mot nyttår.
Flere anleggsrelaterte hendelsene har gitt utslag i turbiditet over 1000 NTU.
Partikkelbelastningen har trolig gitt periodisk tilslamming i deler av Myrerbekken. Målt
partikkeltransport har neppe gitt resipientkritiske endringer av vannkvaliteten i
Gjersrudtjern. Høy turbiditet har oppstått i forbindelse med arbeider i nær tilknytning til
Myrerbekken. Arbeidene har vært vurdert som nødvendige, og med liten mulighet for
iverksetting av effektive avbøtende tiltak.

Figur 3: Kontinuerlige målinger av vannhøyde og turbiditet ved målestasjonen i Myrerbekken
(ID61) i perioden 01. april til 31. desember 2014.
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I hele måleperioden (fra begynnelsen av april) har vannkvaliteten i Myrerbekken vært
preget av store tilførsler av utpumpet grunnvann. Kontinuerlig pumping har vært
nødvendig for å senke grunnvannet under nivå for anleggsarbeid/tunneldriving. Utpumping
av vegnært saltpåvirket grunnvann har medført en kraftig økt ledningsevne i Myrerbekken,
med målerverdier i området 30 – 110 mS/m (figur 2). Før oppstart av grunnvannspumping
til Myrerbekken viste målingene en ledningsevne på 8-16 mS/m (Leikanger et al. 2014a).
Vannprøver tatt 10. juli viste høye konsentrasjoner av vegsalt i grunnvannet (tabell 2).

Figur 4: Kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og vanntemperatur ved målestasjonen i
Myrerbekken (ID61) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

I begynnelsen av november ble målestasjonen flyttet ca. 250 m nedstrøms opprinnelig
målepunkt, grunnet gravearbeider under etablering av ny dam for amfibier. Flyttingen
resulterte i at stasjonen ble plassert nedstrøms utløp av overvann fra E6. I desember har
stasjonen fanget opp flere vegsaltepisoder, med maksimal ledningsevne opp mot 500 mS/m
(figur 4).
I begynnelsen av april var det noen episoder med økt pH i Myrerbekken. Episodene oppstod
i forbindelse med nedbør. Maksimalt ble det målt pH 11,1 (figur 4)
I løpet av sommeren 2014 var varierte pH i hovedsak i intervallet 7 – 9. Algevekst og lav
gjennomstrømning i måledammen ga døgnvariasjoner med høy pH på dagtid.
Høsten 2014 avdekket de kontinuerlige målingene episodiske verdier med høy pH i
Myrerbekken. I perioden 16. til 22. oktober ble vann fra en grop ved tunnelpåslaget
pumpet direkte til bekken. Flere av pumpepulsene, med varighet på 8 - 22 timer,
resulterte i en økt pH på mellom 9 og 12 ved målestasjonen (figur 4). For å dokumentere
utslippene ble det tatt ut vannprøve fra pumpegrop tunnelpåslag, utløp pumpeledning og i
Myrerbekken (tabell 1). Analyser av prøvene viste samsvar i vannkvalitet, men med en
fortynning av vannet i Myrerbekken i forhold til prøver tatt inne på anleggsområdet.
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Prøvene viste økte konsentrasjoner av sementrelaterte komponenter for alle lokaliteter
(kalsium og sulfat) og forhøyd pH i vannet på anleggsområdet. I etterkant ble det
gjennomført en enkel bunndyrundersøkelse i Myrerbekken, hvor det blant annet ble påvist
bunndyr rett nedstrøms utslippspunktet. Hendelsen er beskrevet i Bioforsk-notat 28.10.14
(Leikanger et al. 2014b).
Tabell 1: Vannprøver tatt i forbindelse med utslipp av anleggsvann med høy pH til Myrerbekken
den 21. oktober 2015. Prøvene ble tatt ved pumpegrop tunnelpåslag, utløp pumpeledning og
måledam.

Komponent

Enhet

pH
Ledningsevne
N-total
Ammonium-N (NH4-N)
Ammoniakk (NH3)
Nitrat-N (NO3-N)
Klorid (Cl-)
Sulfat (SO4)
Ca (Kalsium)
Fe (Jern)
Na (Natrium)
Al (Aluminium)
As (Arsen)
Cd (Kadmium)
Co (Kobolt)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Mn (Mangan)
Mo (Molybden)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink)
V (Vanadium)
U (Uran)

mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Utløp
Pumpegrop
pumpetunnelpåslag
ledning
21.10.14
21.10.14
10,6
11
86
94
11,2
11,3
0,82
0,88
0,75
0,8
9,7
9,47
80
74
170
170
30,5
27,3
<0.02
<0.02
85,8
90,3
71
1,27
0,292
0,136
0,0241
0,027
0,492
0,506
1,24
1,58
2,94
4,18
2,24
0,12
22,9
24,1
2,57
3,17
<0.01
0,0365
0,652
0,785
4,43
4,14
2,96
0,169

Måledam
(ID61)
21.10.14
8
57
8,34
0,099
<0.004
8,03
43
100
46,7
0,0683
42,8
101
0,284
0,0533
0,298
0,831
3,3
5,34
11,5
2,49
0,0497
2,27
2,24
6,53

Den 10. juli ble det tatt ut vannprøver i Myrerbekken, Myrertjern, i utpumpet anleggsvann
og fra pumpesump for senkning av grunnvann. Bakgrunnen var mistanke om at observert
senkning av vannstand i Myrertjern var forårsaket av pumping av grunnvann. En
sammenligning av analyseresultatene viste at Myrerbekken hadde høyere konsentrasjoner
av Ca, Na, K, Mg, Cl, Al, Co, Fe, Ba, Mn, Ni, Cu, Sr, Si, Mo, V, U enn Myrertjern (tabell 2).
Analysene utelukket ikke at ionefattig vann fra Myrertjern var en komponent i pumpet
vann. Stabile vannstandsmålinger i Myrertjern på sensommeren og utover høsten indikerte
at lavere vannhøyde i Myrertjern i juni/juli kunne forklares med varmt vær og stor
fordampning.
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Tabell 2: Analyseresultater fra vannprøver tatt 10. juli på anleggsområdet ved Åsland, ved ID74
Myrertjern og ved ID61 Myrerbekken. Fargekoder fra TA-3001/2012 og veileder 01:2009
(Direktoratsgruppa).
Komponent
Ca (Kalsium)
Fe (Jern)
K (Kalium)
Mg (Magnesium)
Na (Natrium)
Al (Aluminium)
As (Arsen)
Ba (Barium)
Cd (Kadmium)
Co (Kobolt)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Mn (Mangan)
Mo (Molybden)
Ni (Nikkel)
P (Fosfor)
Pb (Bly)
Si (Silisium)
Sr (Strontium)
Zn (Sink)
V (Vanadium)
U (Uran)
Br (Brom)
Sulfat (SO4)
Klorid (Cl-)
pH
Ledningsevne
N-total
Ammonium (NH4)
Nitrat (NO3)
P-total
Suspendert stoff

ID74
Enhet Myrertjern
10.07.14

ID61
Myrerbekken
10.07.14

Utpumpet
vann grop
10.07.14

Utpumpet
vann anlegg
10.07.14

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l

51,9
0,459
35,2
3,89
83,8
579
1,5
45,9
0,0567
0,513
1,8
4,33
0,00299
60,7
45,9
2,66
40,9
0,771
6,18
540
2,56
4,35
8,8
311
180
79
7,4
80
3,25
<0.004
14,2
0,047
9,3

83,8
0,0894
24,3
7,02
58,9
182
1,03
30,2
0,0322
0,262
6,48
3,49
<0.002
5,94
38,7
1,15
16,1
0,221
3,33
523
1,52
3,21
9,62
649
260
66
8,7
83
3,03
0,095
10,9
0,024
12

31,3
0,443
38,2
2,33
88,5
753
3,14
19,3
0,0508
0,608
1,23
3,84
0,00316
17,9
56,5
3,71
53,5
0,999
6
474
75,9
9,18
9,54
282
130
84
9,8
72
3,09
0,93
7,65
0,059
14

8,61
0,0976
1,17
1,01
2,75
46,6
0,327
9,34
<0.01
0,0633
0,151
0,537
<0.002
14,3
0,26
0,599
<5
<0.05
1,02
27,6
1,21
0,164
0,164
12,2
6
4
7,3
mS/m 7
mg/l 0,345
mg/l 0,136
mg/l <0.030
mg/l <0.003
mg/l 0,3

Vannprøven tatt i måledammen 10. juli viste forhøyede konsentrasjoner av Al, Co, Fe, Mn,
Ni og U (tabell 2). Analysene viste en urankonsentrasjon på rundt 9 µg U/l, noe som er over
forventet bakgrunnsnivå (1 µg U/l). Forhøyet konsentrasjon av uran kan skyldes at
senketrakt for utpumpet grunnvann trekker på vann påvirket av deponert alunskifer under
snødeponiet på Åsland. Tilførsel av vegsalt kan øke mobiliteten til U (Drage og Kennedy,
2013).
For å klarlegge eventuell avrenning av PAH og metaller til Myrerbekken ble det plassert
passive prøvetakere (DGT og SPMD) i måledammen i perioden 28. juli til 19. august.
Beregnet gjennomsnittskonsentrasjon i vannet viste lave og uproblematiske
konsentrasjoner av PAH (tabell 3). Analysene av DGT viste, med ett unntak, lave
gjennomsnittskonsentrasjoner av analyserte metaller.
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SPMD

DGT

Tabell 3: Analyseresultater fra DGT (Diffuse Gradients in Thin films) og SPMD (Semi Permeable
Membrane Device) utplassert i måledam ved ID61 Myrerbekken i perioden 28. juli til 19. august.
Fargekoder fra TA-3001/2012 og veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa).
Komponent
Al (Aluminium)
Cd (Kadmium)
Co (Kobolt)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Fe (Jern)
Mn (Mangan)
Zn (Sink)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
U (Uran)
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Indeno(123cd)pyren^
Sum PAH-16

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l

ID61 Myrerbekken
28.07.14 - 19.08.14
5,37
0,00521
0,00709
0,0301
0,421
1,85
2,7
0,372
0,467
0,00207
4,51
<22000
<780
<630
<520
<490
<230
<530
1900
130
220
200
77
170
<36
190
110
3000

6.1.2 Maurtubekken (ID62)
Maurtubekken har i all hovedsak hatt lave og normale konsentrasjoner av partikler(figur 5).
Noen kortvarige episoder har vist forhøyet turbiditet. I juli og august var det to episoder
med økt turbiditet som medførte akkumulering av partikler sonden, med etterfølgende
feilmålinger, blant annet for pH. En nedbørsindusert avrenningsepisode 15. desember ga
turbiditet over 1000 NTU. Det antas at anleggsrelaterte aktiviteter, enten direkte eller
indirekte, har vært årsak til episodene med økt turbiditet.
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Figur 5: Kontinuerlige målinger av vannhøyde og turbiditet ved målestasjonen i Maurtubekken
(ID62) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

Kulverten i etterkant av målestasjonen i Maurtubekken hadde begrenset kapasitet (figur
5). Ved større nedbørsmengder oppstod det raskt lokal oversvømmelse av omliggende
arealer som følge av utilstrekkelig hydraulisk kapasitet.
Målingene avdekket ikke endringer i pH og ledningsevne med mistanke til
anleggsaktiviteter. Mindre utslag i august/september (pH < 9,2) kan ha sammenheng med
sonderboringer og bruk av bentonitt (figur 6).
I måleperioden har Maurtubekken, med to unntak, ledningsevne under 20 mS/m (figur 6).
Den 20. mai og 17. august viste målingene kortvarige økt ledningsevne, hhv. 146 og 90
mS/m. Det foregikk ikke anleggsaktiviteter og hendelsene antas å ha sammenheng med
punktkilder knyttet til bebyggelsen i nedbørsfeltet.
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Figur 6: Kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og vanntemperatur ved målestasjonen i
Maurtubekken (ID62) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

6.1.3 Myrertjern (ID74)
Myrertjern har ikke vist endringer i vannkvalitet eller -nivå som kan relateres til
anleggsarbeidene.
Som hovedregel har målingene vist stabil vannstand i Myrertjern, med maksimal forskjell
mellom høyeste og laveste målinger på rundt 40 cm. Nedbør ga raske endringer i
vannstand innenfor beskrevet intervall.
Den varme og tørre sommeren 2014 ga stor fordampning, og en lav vannhøyde i tjernet,
rundt 11 cm under antatt normalnivå. Beregninger indikerer at redusert vannhøyde kan
forklares som en effekt av fordampning. I løpet av de 2 første ukene i august normaliserte
vannstanden seg som følge av flere episoder med nedbør.
Nedbørshendelsene medførte økt turbiditet i overflatevannet (figur 7). Groing kan ha gitt
periodiske feilmålinger for turbiditet.
Det ble ikke målt større endringer ledningsevne eller pH i Myrertjern (figur 8). pH varierte
i området 6,4 -7,2. De høyeste målingene har sammenheng med algevekst, stor fotosyntese
og forbruks av karbondioksid. Ledningsevnen var lav og stabil, og noe avtakende som følge
av nedbør.
Målinger av vanntemperatur viste omrøring av vannmassene (begynnende høstsirkulasjon)
den 25. november (figur 8).
Vannprøvene tatt i Myrertjern viste at vannkvaliteten tilsvarte tilstandsklasse I og II iht.
TA-3001/2012 og SFT97:04 (tabell 2).
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Figur 7: Kontinuerlige målinger av vannhøyde og turbiditet ved målestasjonen i Myrertjern
(ID74) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

Figur 8: Kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og vanntemperatur ved målestasjonen i
Myrertjern (ID74) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

Leikanger et al. 2015. Bioforsk Rapport vol. 10 nr. 32 2015

17

6.2 Ski/Langhus
6.2.1 Roåsbekken oppstrøms (ID91)
Roåsbekken oppstrøms tjener som referansestasjon oppstrøms anleggsområdene.
Et kraftig regnskyll 19. mai med tilhørende «naturlig» erosjon og jordtap som ga en
maksimal turbiditet på over 1000 NTU (figur 9). Det ble også målt turbiditet over 900 NTU
som kan relateres til nedbørshendelser og økende vannføring 27. juli og 09. oktober. I
perioden 10. – 25. august ble det målt periodisk økt turbiditet (300 – 1000 NTU) under
nedbør. Dette hadde sammenheng arbeid med graving av jordbruksdren på jorde øst for
målestasjonen.
pH har variert mellom 6,3 og 8,3 (figur 10). Nedbør induserte de laveste pH-verdiene.
Ledningsevnen varierte fra 12 – 39 mS/m. De høyeste verdiene ble målt på sommeren når
vannføringen var lav (figur 9 og 10).

Figur 9: Kontinuerlige målinger av vannhøyde og turbiditet ved målestasjonen Roåsbekken
oppstrøms (ID91) i perioden 01. april til 31. desember 2014.
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Figur 10: Kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og vanntemperatur ved målestasjonen
Roåsbekken oppstrøms (ID91) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

6.2.2 Roåsbekken nedstrøms (ID92)
Fra begynnelsen av april til utgangen av mai viste målingene i Roåsbekken relativt stabil
vannkvalitet. Nedbør ga episodiske økninger i turbiditet innenfor «normalområdet»(figur
11). Enkelte høye verdier antas å ha sammenheng med nevnte arbeid med
jordbruksdrenering lengre opp i vassdraget (figur 9). Hovedsakelig ga disse episodene
turbiditet i størrelsesorden 50 - 500 NTU, men også enkelte målinger over 1000 NTU (figur
11). Jord og leirpartikler som akkumulerte på turbiditetssonden ga periodisk feilmålinger
med høyere turbiditet enn reelt. Blant annet gjelder dette målinger i perioden 14. til 25.
april.
Episoder med økt turbiditet fra slutten av mai og til slutten av juli antas å være en følge
av anleggsaktivitet i nærområdet til bekken. Partikkelbelastningen var ikke høy, men det
ble målt turbiditet opp mot 600 NTU (figur 11). Utover i august var det et større antall
episoder med forhøyet turbiditet. Flere episoder viste turbiditet over 700 NTU og ved tre
tilfeller over 1000 NTU. Nedbør var utløsende faktor for de fleste episodene, men
partiklene antas å stamme fra anleggsområdet. Arbeidene med graving og spunting ved
nytt bekkeinntak, omlegging av Langhusveien og avrenning fra vaskestasjoner for
arkeologiske undersøkelser antas å være aktiviteter som har bidratt til økt turbiditet.
Målinger av høy turbiditet utenom nedbørsepisoder antas å ha sammenheng med
arkeologiske utgravninger samt andre gravearbeider i nærheten av og i bekkeløpet.
Med få unntak i løpet av sommeren (den 27. juli og 25. august) ble de høyeste
turbiditetsverdiene i vassdraget målt nedstrøms anleggsområdet ved Roåsbekken (figur 9
og 11). Noen av episodene ga turbiditet over 400 NTU ved stasjonen i Dalsbekken (figur
13).
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Utover høsten viste målingene økt turbiditet ved økende vannføring. I perioden september
– oktober var det flere episoder partikler og løv akkumulerte på sonden og forstyrret
målingene av turbiditet, pH og ledningsevne. Disse feilmålingene har blitt fjernet fra
presenterte data (figur 12). Sonden ble hentet inn for vinterlagring i begynnelsen av
desember.

Figur 11: Kontinuerlige målinger av vannhøyde og turbiditet ved målestasjonen Roåsbekken
nedstrøms (ID92) i perioden 01. april til 07. desember 2014.

I juni og juli ble det målt til dels høy pH og med uvanlige variasjoner (figur 12). Spesielt i
perioden 24. juni til 18. juli var det flere målinger med pH over 9, og maksimalt pH 9,9.
Disse målingene kan trolig knyttes til arbeider med kalk-/sementstabilisering ved
banetraséen, bruk av sprøytebetong ved påhugget til ny bekketunnel og spredning av vann
med høy pH på omkringliggende jorder (utført for å begrense direkte avrenning til
bekken). Målinger viste pH på 9,8 den 18. september. Dette kan ha hatt sammenheng med
støpearbeider ved innløpet til nytt bekkeløp oppstrøms Langhusveien.
I april og mai viste målingene periodiske døgnvariasjoner for pH, noe som mest sannsynlig
skyldes algevekst og fotosyntese. Fra slutten av september ble det ikke målt pH over 8
nedstrøms i Roåsbekken.
Fra den 20. juni til 10. oktober var det noe forhøyet ledningsevne i bekken. Målt
ledningsevne var for en stor del over 30 mS/m, mot normalt om lag 15 mS/m (Leikanger et
al. 2014). Maksimalt ble det målt ledningsevne opp mot 64 mS/m. Tilførsler av partikler,
avrenning fra kalk-/sementstabilisering, bruk av sprøytebetong, nitrogenforbindelser fra
sprengning, restprodukter fra pH-justering med syre og salting av anleggsveier er
bidragsytere til økt ledningsevne. Det ble ikke målt forhøyede verdier for periodene april –
mai og oktober – desember.
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Figur 12: Kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og vanntemperatur ved målestasjonen
Roåsbekken nedstrøms (ID92) i perioden 01. april til 07. desember 2014.

6.2.3 Blåveisbekken (ID93)
Algevekst i rensebassenget på Hebekk ga store døgnvariasjoner i pH i Blåveisbekken i
perioden fra april til 15. august. Flere målinger viste pH opp mot 9. I slutten av april ble
det målt en maksimal pH opp mot 10. Fra 15. august ble alt vann ledet utenom
rensebassenget i forbindelse med etablering av ny rensepark. Dette resulterte i at
døgnvariasjonen for pH forsvant. Endringer i pH etter 15. august antas derfor å være en
funksjon av overflatevann tilført fra Hebekkområdet samt gravearbeider ved ny rensepark.
Ledningsevne har samvariert med vannføring. Variasjonene virker i stor grad til å være
styrt av overflatevann tilført fra boligområdene ved Hebekk. Hovedsakelig har
ledningsevnen ligget i området 35 mS/m, men med klare fortynningseffekter ved nedbør
(figur 13). I begynnelsen av desember var det periodiske økninger i størrelsesorden 50-130
mS/m. Dette kan ha sammenheng med veisalting.
Frem til begynnelsen september ble det kun målt noen få tilfeller med turbiditet over 100
NTU. Alle disse episodene sammenfaller med økt vannføring (figur 14). Utover høsten økte
partikkeltransporten i Blåveisbekken betraktelig, med flere episoder med turbiditet over
1000 NTU. Episodene antas å ha sammenheng med anleggsaktivitet for bygging av
rensebasseng.
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Figur 13: Kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og vanntemperatur ved målestasjonen
Blåveisbekken (ID93) i perioden 01. april til 19. desember 2014.

Figur 14: Kontinuerlige målinger av vannhøyde og turbiditet ved målestasjonen Blåveisbekken
(ID93) i perioden 01. april til 19. desember 2014.
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6.2.4 Dalsbekken (ID94)
Overvåking av vannkvalitet i Dalsbekken har indikert noe anleggsrelatert påvirkning av
vannkvaliteten i løpet av 2014. Antatte kilder for økt turbiditet har vært arbeidene med
omlegging av Roåsbekken, omlegging av Langhusveien og arkeologiske utgravning
(vaskestasjon). Målingene i Dalsbekken samsvarer godt med målingene fra stasjonen
Roåsbekken nedstrøms (ID92)(figur 11 og 15). Selv om målingene i Dalsbekken viste
periodisk høy turbiditet, så var turbiditeten lavere enn i Roåsbekken (ID92). Videre
nedover Dalsbekken, før utløpet til Gjersjøen (ca. 4 km nedstrøms), forventes det
ytterligere fortynning og reduksjon i partikkelmengden. Anleggsskapt partikkelbelastning
antas kun å gi mindre avvik sammenlignet med normalsituasjonen i Dalsbekken.
Råvannskvaliteten i Gjersjøen forventes ikke å bli målbart påvirket av disse endringene.

Figur 15: Kontinuerlige målinger av vannhøyde og turbiditet ved målestasjonen Dalsbekken
(ID94) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

Utover høsten, spesielt fra oktober og ut året, kan det synes som tilførsel av partikler fra
anleggsaktiviteter ved Hebekk hatt størst betydning for vannkvaliteten i Dalsbekken. Det
er godt samsvar mellom målingene fra Blåveisbekken (ID93) og nedstrøms målinger i
Dalsbekken.
Et nedbørfelt med marine avsetninger og en stor andel jordbruksareal tilsier at Dalsbekken
periodisk vil ha høy turbiditet, noe referansemålingene også viste. Endringene skapt av
anleggsaktivitet går ikke utover «normalt variasjonsområde» for turbiditet i Dalsbekken.
Med unntak av to tilfeller ble det ikke målt pH over 8 i Dalsbekken (figur 16). Tidvis har
målingene vist en «unormal» variasjon i pH, som indikerer mindre effekter som følge av
avrenning fra anleggsarbeid.
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Figur 16: Kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og vanntemperatur ved målestasjonen
Dalsbekken (ID94) i perioden 01. april til 31. desember 2014.

To episoder ga større endringer i pH i Dalsbekken.
En av episodene inntraff den 05. juni 17:00, da pH begynte å øke i ved stasjonen. Etter å
ha nådd en maksimal pH verdi på 10,8 rundt kl. 22 samme kveld, sank pH ned mot normale
verdier til 04:00 påfølgende dag. Det ble også registrert en mindre økning i pH 06. juni. En
målingsindusert befaring viste at hendelsen hadde sammenheng med utslipp av
anleggsvann fra område med kalk-/sementstabilisering på jordene langs Blåveisbekken.
Episoden ble utløst av nedbør. Vann fra anleggsområdet hadde funnet veien ut til bekken
gjennom eldre jordbruksdren (bilde 2). Under befaringen ble det gjennomført en enkel
kartlegging av bunndyr for å se på effekter av den basiske avrenningen. Det ble observert
mye død meitemark, som antas vasket ut fra område med kalk-/sementstabilisering. Ved
et punkt ca. 100 m nedstrøms utslippspunktet ble det ikke påvist bunndyr i Blåveisbekken,
men 200 m nedstrøms ble det registret bunndyr. Ved målestasjonen i Dalsbekken ble det
påvist nymfer av vårfluer, døgnfluer og steinfluer. Episoden er nærmere beskrevet i et
eget notat (Roseth og Leikanger, 2014).
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Bilde 2: Avrenning av anleggsvann fra område med kalk-/sementstabilisering og jordbruksdren
hvor vannet ble ført ut til Blåveisbekken.

Den 18. september ble det målt pH 9,5 i Dalsbekken. Dette sammenfaller med målinger på
Roåsbekken nedstrøms. Årsaken kan være avrenning fra støpearbeider ved nytt bekkeløp
oppstrøms Langhusveien (figur 12 og 16). Under denne episoden ble det målt pH over 9 i 23 timer, men ikke over pH 9,5. Episoden forventes ikke å ha gitt akutte toksisk effekt på
vannlevende organismer i bekken nedstrøms.
De fleste av pH-variasjonene målt ved stasjonen i Roåsbekken nedstrøms i juni og juli ble
også påvist ved stasjonen i Dalsbekken(figur 12 og 16).
Det pågikk kalk-/sementstabilisering på flere områder i dagsonen mellom Ski og Langhus i
2014. Målingene i Dalsbekken har ikke vist større endringer i pH som følge av disse
aktivitetene utover nevnte episode 05.-06. juni.
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7. Sammenfattende vurderinger
7.1 Gjersrud/Åsland
Myrerbekken (ID61):
Overvåkingen av vannkvalitet har vist økt partikkelbelastning til Myrerbekken i perioden
september til desember. Arbeider med å legge Myrerbekken i kulvert, omlegging av
bekkeløp nedstrøms anleggsområdet, etablering av erstatningsdam for amfibier samt diffus
avrenning fra anleggsområdene under nedbør har bidratt til økt mengde partikler i bekken
Målinger har vist periodisk høyt innhold av partikler(> 1000 NTU), noe som har gitt
tilslamming av bekkeløpet. For Gjersrudtjern antas det ingen målbare biologiske effekter
som følge av økt partikkelmengde fra Myrerbekken.
I perioden 16. - 22. oktober viste målingene gjentagende utslipp av vann med høy pH (pH
opp mot 11,8). Dette var uønskede hendelser. Enkle bunndyr undersøkelser nedstrøms
utslippene rett etter hendelsen viste likevel flere typer av bunndyr. Fortynning vil
forebygge biologiske effekter i Gjersrudtjern.
Overvåkningen har også avdekket at vegsaltpåvirket grunnvann som pumpes ut fra
anleggsområdet på Åsland har økt ledningsevne (opp mot 110 mS/m). Endringen kan bidra
til å forsterke tetthetsstyrt lagdeling i Gjersrudtjern. Tilførsler av saltholdig overvann fra
E6 samt snødeponi til samme vassdrag antas å utgjøre større mengder vegsalt tilført
Gjersrudtjern enn utpumpet grunnvann.
Stikkprøvene og DGT/SPMD har ikke vist vesentlig endringer av vannkvalitet i Myrerbekken
etter oppstart av anleggsarbeidene. Av prioriterte metaller (TA-3001/2012 og SFT97:04)
var det kun Ni som viste noe forhøyde konsentrasjoner. Prøvene viste noe høyere
konsentrasjon av U enn forventet bakgrunnsnivå.
Stikkprøvene viste høye konsentrasjoner for Tot-N (tilstandsklasse 5). Dette vil ikke føre til
en vesentlig forverring av vannkvaliteten i Gjersrudtjern, der konsentrasjonen av Tot-N
også er høy (tilstandsklasse 4). Bioforsk antar at tilstandsklasse 4 blir opprettholdt i
Gjersrudtjern, til tross for økt nitrogentilførsel fra Myrerbekken.
Maurtubekken (ID62): Målingene i Maurtubekken har vist noen episoder med høy turbiditet
og økt pH (< 9,2), som kan relateres til anleggsarbeid. Episodene var kortvarige.
Myrertjern (ID74): Det har ikke blitt gjort målinger i tjernet som tyder på påvirkning fra
anleggsaktivitet. Den tørre sommeren 2014 sank vannhøyden i Myrertjern. Beregninger
indikerer at dette kan forklares med fordampning og evapotranspirasjon fra vannplanter.

7.2 Ski/Langhus
Roåsbekken oppstrøms (ID91): Er et oppstrøms punkt som benyttes som referanseverdier
for vannkvalitet inn på anleggsområdet. Målingene viste noen endringer av vannkvalitet
som trolig har sammenheng med graving/jordbruksaktivitet. Det ble imidlertid ikke
avdekket større endringer i vannkvalitet.
Roåsbekken nedstrøms (ID92): Nedstrøms i Roåsbekken avdekket overvåkingen periodisk
høy partikkelbelastning, spesielt i august. I løpet av august ble det regelmessig målt høy
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turbiditet (700 - > 1000 NTU). Økt turbiditet ble vurdert å kunne ha sammenheng med
avrenning fra graving og spunting ved nytt bekkeinntak, omlegging av Langhusveien samt
avrenning fra arkeologiske undersøkelser. Høy turbiditet utenom nedbørsepisoder kan ha
sammenheng med arkeologiske utgravninger. Vannføringen i denne perioden var lav, slik at
den totale partikkeltansporten gjennom vassdraget var begrenset. Dette gjenspeiles også
av målinger gjort i Dalsbekken, som viste effektiv fortynning av partikler fra Roåsbekken.
Overvåkingen nedstrøms i Roåsbekken avdekket enkelte episoder med høy pH (opp mot
9,8). Dette kan ha sammenheng med støpearbeider ved nytt bekkeinnløp oppstrøms
Langhusveien. Overvåkningen i Dalsbekken viste at det skjedde en effektiv fortynning
nedover i vassdraget.
Økt ledningsevne i Roåsbekken i løpet av sommeren indikerer at utslipp av renset
anleggsvann kan ha påvirket vannkvaliteten i bekken. Ved anleggsområder øker som regel
ledningsevnen som følge av partikler, avrenning fra kalk-/sementstabilisering, bruk av
sprøytebetong, nitrogenforbindelser fra sprengning, restprodukter fra pH-justering med
syre og salting av anleggsveier.
Blåveisbekken (ID93): Vannkvaliteten øverst i Blåveisbekken preges av et urbant
nedbørsfelt med mangelfulle VA-systemer. Fra april til august viste målingene kraftige pHsvingninger skapt av algevekst i rensebassenget på Hebekk, med maksimale verdier opp
mot pH 10. Den 15. august forsvinner disse pH variasjonene i forbindelse med at bassenget
tømmes for vann og a vannet ledes i overløp. Dette ga raskere endringer i vannkvalitet i
forbindelse med nedbør.
Utover høsten 2014 økte partikkelbelastningen fra Blåveisbekken betraktelig i forbindelse
med oppstart av anleggsarbeid med graving av nye rensebassenger på Hebekk. Det ble målt
flere episoder med turbiditet over 1000 NTU, også på tidspunkt da vannføringen var høy.
Anleggsarbeidene ved Hebekk (med Ski kommune som BH) vurderes å ha medført økt
tilførsel av partikler til vassdraget i løpet av høsten. Målinger i Dalsbekken viste også økt
partikkeltransport i denne perioden.
Dalsbekken (ID94): Overvåkingen i Dalbekken har avdekket noen episoder hvor
vannkvaliteten ble påvirket av anleggsaktiviteter. I flere av tilfellene har målingene vist
utjevnet påvirkning av vannkvaliteten sammenlignet med målinger oppstrøms.
Tilførslene av partikler til Gjersjøen forventes ikke å ha blitt vesentlig forhøyet
sammenlignet med normalsituasjonen, med avrenning av jordpartikler fra jordbruksarealer
og internerosjon i bekkeleiet. Avstanden fra anleggsområdene til Gjersjøen vil sikre
sedimentasjon og fortynning av partikkeltransporten.
Utover høsten viste målingene i Dalsbekken redusert turbiditet sammenlignet med
stasjonen i Blåveisbekken, men grunnet høy vannføring (vannstand) var
partikkeltransporten likevel betydelig.
Overvåkingen avdekket en episode med basisk avrenning fra kalk-/sementstabilisering den
05. – 06. juni. Det ble målt pH på 10,8 i forbindelse med hendelsen. En enkel
bunndyrundersøkelse i Blåveisbekken og Dalbekken oppstrøms målestasjonen viste lokale
effekter i Blåveisbekken ca. 200 m nedstrøms utslippspunktet. Lengre ned i vassdraget var
bunndyrsamfunnet omtrent som forventet, uten klare toksiske effekter som følge at
hendelsen.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Tilstandsklasser
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Vedlegg 1: Tilstandsklasser
Tabell 4: Tilstandsklasser i ferskvann etter TA-3001/2012.

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1
2
3
4
5

(Bakgrunnsdata)
(AA-EQS)
(MAC-EQS)
(Akutt tox u AF)
(Omf. tox efkt)

Cd(bv)
[µg/l]
0,03
0,08
0,45
4,5
> 4,5

Cd(hv)
[µg/l]
0,03
0,19
1,5
15
> 15

Ni
[µg/l]
0,5
1,7
34
67
> 67

Pb
[µg/l]
0,05
1,3
14
57
> 57

Cu
[µg/l]
0,3
7,8
7,8
78
> 78

As
[µg/l]
0,15
4,8
8,5
85
> 85

Cr-tot
[µg/l]
0,2
3,4
3,4
360
>360

Hg
[µg/l]
0,001
0,05
0,07
0,7
> 0,7

Tabell 5: Tilstandsklasser i ferskvann etter Veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa for
gjennomføring av vanndirektivet) tilsvarer SFT veileder 97:04.

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1
2
3
4
5

(Meget god)
(God)
(Mindre god)
(Dårlig)
(Meget dårlig)

Tot-P
[µg/l]
<7
11
20
50
> 50

Tot-N
[µg/l]
< 300
400
600
1200
>1200

Fe
[µg/l]
< 50
100
300
600
> 600

Mn
[µg/l]
< 20
50
100
150
> 150
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Zn
[µg/l]
1,5
11
11
60
> 60

