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Forord
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i
Agder. Rapporten tar for seg temaet VA og overvannshåndtering.
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier.
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er
prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for VA og overvannshåndtering har vært Thomas
Holmsberg. Rapporten er utarbeidet av Simon Pedersen, Svein Ole Åstebøl, Håkon Dalen,
Halvor Saunes og Thomas Holmsberg.
April 2021
Rugtvedt
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1 Sammendrag
Vann-, avløp- og overvannsanlegg
Ifølge ledningseiere skal det ikke legges til grunn etablering av nye kommunale VA-anlegg
langs ny E18 mellom Tvedestrand og Bamble (E18 TB), kun sporadiske omlegginger av VAanlegg som krysser linja. De mest omfattende omleggingene gjelder hovedvannledning ved
Grøtvann, samt omlegging av vann, spillvann og overvann på Brokelandsheia.
Overvannshåndtering
Overvannshåndteringen i prosjektet baserer seg på tre-trinns strategi for lokal
overvannshåndtering, med behandling av overvann lokalt i veiens sideareal og sikring av
trygge flomveier ved ekstremhendelser. Avrenningsvann fra E18 TB vil ledes til en rekke elver,
bekker og innsjøer med varierende sårbarhet. Høy sårbarhetsklasse vil være dominerende i
prosjektet. Alt avrenningsvann fra vei skal samles opp og renses i to-trinns rensetiltak som
fjerner både partikulære og løste forurensninger ved utslipp til vannforekomst med høy
sårbarhet. Anbefalt drensløsning basert på filtergrøfter er en desentralisert lokal løsning
integrert i veikonstruksjonen. Løsningen har meget lav overflatebelastning (tilført
forurensningsmengde pr arealenhet) sammenlignet med sentrale renseløsninger og krever
svært lite vedlikehold.
For bruer med utslipp til vernede og sårbare vassdrag, prosjekteres løsninger med sluk for
oppsamling av overvann, med preisolerte samleledninger med varmekabler i bru fram til
sentral renseløsning på landside. Øvrige bruer på lokalveier forutsettes etablert uten sluk eller
drenert gjennom sluk i bruplata. Renseløsningen består av fortrinnsvis åpen våt
forsedimentering etterfulgt av et åpent filterbasseng. Der det er stedlige behov kan lukket
forsedimentering benyttes.
Vannmiljø
E18 TB går i et varierende landskap med ulike grunnforhold, nærhet til vassdrag, behov for
deponering av overskuddsmasser etc. Veilinja preges av et stort behov for
sprengningsarbeider. Tiltak mot anleggsavrenning må ha høyt fokus langs hele veilinja. Type
tiltak og tiltaksutforming må tilpasses den lokale situasjonen og de ulike faser i
anleggsdriften for å ivareta en optimal beskyttelse av vassdragene, både for små og store
vannforekomster.
Resultater fra beregning av stoffkonsentrasjoner indikerer at tilførsel av overvann fra E18
Tvedestrand – Bamble, med trafikkbelastning slik som beregnet for 2060 og planlagt
rensetiltak, i liten grad vil ha forurensende effekt på vannresipientene som er vurdert.
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn
E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble vedtatt
i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18
Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal reguleres går
gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad,
Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder.
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa.
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18
i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått
motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble.

Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst.

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet

Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP.

Samfunnsmål
•

•

Planprosjekt E18 Bamble- Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 20222033 nås.
Planprosjekt E18 Bamble– Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
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•

Planprosjekt E18 Bamble– Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet
for strekningen E18 Bamble– Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Effektmål
•

•

•
•

•

•

Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og arbeidsmarkeder,
med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i forhold til Nullveinettet.
Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre skadde
og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret.
Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal
Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk.
Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og
framkommeligheten på øvrig veinett.
Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Bamble og Tvedestrand.

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i Bamble
kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til ny E18
Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien kobles til ny
E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på ca. 54 km, og
planlegges for fartsgrense på 110 km/t.

Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet.

I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, Brokelandsheia
i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene omfatter tiltaket
tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og
veier.
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende
masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for masselagring som en del
av tiltaket.
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3 Vann-, avløp- og overvannsanlegg
3.1 Generelle forhold og vurderinger
Det er avklart med ledningseiere at det ikke skal legges til grunn etablering av nye
kommunale VA-anlegg langs ny E18 mellom Tvedestrand og Bamble, kun sporadiske
omlegginger av anlegg som krysser linja. Stedvise vurderinger er utdypet i kapitlene under.
Felles kommunalteknisk norm for Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand er lagt til grunn
ved prosjektering av nytt VA-anlegg.
Valg av ledningsmaterialer
I utgangspunktet blir det lagt rør med indre diameter og trykklasse som tilsvarer eksisterende
ledning som må legges om. Dersom det foreligger kommunale planer eller andre momenter
som gjør det ønskelig med dimensjons- eller trykklasse-endring på deler av VA systemet som
skal omlegges, må dette kartlegges i dialog med Vann og Avløpsetaten i den aktuelle
kommunen.
Strategi for bruk av varerør
Ledninger som krysser under trafikkert vei, skal legges i varerør. Under E18 legges det med et
ekstra varerør i reserve. Medierør som legges i varerør skal være PE100 med PP-kappe. For
selvfallsledninger skal det benyttes SDR17, mens for trykkledninger skal det normalt benyttes
SDR 11.

3.2

Omlegging av VA-ledninger

3.2.1

Profil 42700 – 44300

Kragerø kommune har meldt at de ikke har noen kommunale ledninger på strekningen. Det
er imidlertid registrert flere private grunnvannsbrønner og septiktanker. Anlegg i direkte
konflikt med veilinjen tilhører i hovedsak hus som innløses, og erstattes ikke. Brønner som
kan bli influert av prosjektet bør overvåkes under bygging. Omfanget og behovet for
omlegging av private ledninger må undersøkes nærmere før igangsetting av tiltak.

3.2.2

Grøtvann – Hovedvannledning Kragerø

Ved Grøtvann krysser veilinjen eksisterende overføringsledning DN400 SJK (støpejern) som
går ut fra høydebassenget som ligger like vest for E18 i profil 41700. Ledningen er kritisk for
vannforsyning til Kragerø og må legges om. Forsyningen må opprettholdes i
anleggsperioden. Forslag til permanent løsning er angitt i figur 3-1.
I forslaget er det benyttet en DN500 PE-ledning med PP kappe. Ledningen etableres i varerør
gjennom E18 med ventilkammer på begge sider. Det etableres ett varerør i reserve i
kryssingen.
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Figur 3-1: Omlagt vannledning (blå) og varerør (sort) ved Grøtvann

3.2.3

Fikkjebakke

Parallelt med Krokenveien ligger eksisterende vannledning DN200 SJK og spillvannsledning
DN250 PVC. Disse kommer i konflikt med byggegrop til kulvertfundamenter og må legges
om. Ny trasé i Krokenveien kan etableres samtidig med utgravning for fundamenter.

Figur 3-2: VA-omlegginger Fikkjebakke. Omlagt vannledning (blå) og spillvannsledning (grønn)
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3.2.4 Sannidal
Eksisterende vannledning DN250 SJK og spillvannsledning DN200 PVC ligger under planlagt
rundkjøring i Sannidal. Rundkjøringen ligger på tilnærmet samme høyde som dagens terreng
og det forutsettes derfor at det er tilstrekkelig å justere høyden på eksisterende kummer. Det
etableres ny adkomst til trykkøkningsstasjon.

Figur 3-3: Eksisterende VA Sannidal.

3.2.5

Østerholt

Eksisterende vannledning DN110 PVC ligger under kjørekulvert i Gamle Sørlandske vei. Denne
kommer i konflikt med ny kulvert og må legges om i varerør. Forslag til løsning er angitt i figur 3-4.
Vannledningen får ett høybrekk i sørøst. Kum med lufteventil bør derfor etableres.

Figur 3-4: Omlagt vannledning (blå) og varerør (sort) på Østerholt
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3.2.6

Kryssområde Brokelandsheia

Eksisterende vannledning DN200 SJK og spillvannsleding DN200 må legges om ved
etablering av nytt kryssområde på Brokelandsheia. Ny trasé etableres parallelt med nordre
påkjøringsrampe og krysser E18 i varerør ca. i profil 24805.
Eksisterende DN600 overvannskulvert fra Nybøtjerna nordover mot overvannsdam er
underdimensjonert og må oppgraderes. Ny dimensjon er beregnet til DN1600. Trasé foreslås
etablert parallelt med sørgående kjørefelt med utløp til åpen kanal nord for krysset.
Løsningene er skissert i figur 3-5. Det må påregnes at overvann fra eksisterende DN600 må
håndteres midlertidig ved etablering av ny G/S-kulvert. Ny G/S-kulvert vil ha lavpunkt som
ligger lavere enn vannspeilet i eksisterende kanal. Dette medfører at det må etableres
pumpestasjon for å drenere kulverten. Avløpet fra denne føres til ny OV1600.
Ny DN1600 overvannskulvert krysser eksisterende kommunal spillvannsledning og
vannledning. Behov for omlegging av disse må undersøkes nærmere før igangsetting av tiltak.

Figur 3-5: VA omlegging Brokelandsheia. Omlagt vannledning (blå), spillvannsledning (grønn), overvannsledning (sort)
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3.2.7 Skorstølveien
Eksisterende vannledning DN200 AAS (Asbest sement) mellom Skorstølveien og Haugelva
kommer i konflikt med byggegrop til brufundamenter og må legges om. Det anbefales å
erstatte hele strekningen i asbest sement med DN250 PE-ledning. Ny trasé følger
Skorstølveien.

Figur 3-6: Omlagt vannledning (blå) ved Skorstølveien

3.2.8 Bergehagen
Eksisterende vannledning og spillvannsledning fra Bergehagen krysser ny veilinje i profil
1310. Dimensjon på ledningene er ukjent, men det antas at det kun er forbruksvann og
spillvann fra 2-3 boenheter. Det etableres nye ledninger i omlagt adkomstvei.

Figur 3-7: VA-omlegging Bergehagen. Omlagt vannledning (blå) og spillvannsledning (grønn)
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3.2.9 Private VA-ledninger

Eksisterende vannledning mellom Langtjern og husstandene på Noddeland og Hagelia ved
Modalen blir avskåret av ny E18 ca. i profil 2150. Ledningen har ukjent dimensjon og ligger
ikke inne i kommunale kart, men antas å ligge som vist i figuren under. Eksakt plassering må
verifiseres før igangsetting av tiltak.
Ny ledning kan etableres i ny lokalvei under E18. Forslag til løsning er angitt i figuren under.

Figur 3-8: VA-omlegging Modalen. Omlagt vannledning (blå)

3.3

Kommunale drikkevannskilder

3.3.1 Grøtvann
Grøtvann er Kragerø kommunes vannkilde og vannbehandlingen består av sandfilter, klor og
UV-belysning. Anlegget ble satt i drift i 1972, og har senere blitt bygd ut i flere omganger.1
Veilinjen ligger marginalt innenfor nedbørfeltet fra profil 41670 – 41950. Dette vil potensielt
kunne medføre avrenning fra veien inn i nedbørsfeltet via grunnvann. Det må derfor
implementeres tiltak for å avskjære eventuelle akutte utslipp. Aktuelt tiltak vil være tett
membran i sidegrøft. Utløp føres via oljeutskiller og ned til Grytvannselva. Det er mulig å
samordne renseløsning med løsning for lukket avrenning fra bru over Grytvannselva.

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/vann-ogavlop/vann/drikkevann/

1
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3.3.2 Molandsvann – Krisevannkilde
Molandsvann var vannkilden til Søndeled vannverk. Ledningsnettet fra dette området ble
tilkoblet Risør vannverk i 2002 ifm. arbeider med ny E18 over nedbørkilden.
Vannbehandlingsanlegget for Molandsvann ble opprinnelig etablert på slutten av 1960-tallet.
og satt ut av drift ved sammenkoblingen av vannverkene. Installasjonene er fortsatt intakt og
kan benyttes med mindre tiltak i en krisesituasjon. Molandsvann inkl. Mjåvann har et areal på
0,72 m² og et nedbørsfelt på 5,6 km². 2
Dagens E18 ligger stedvis svært nærme vannet og det er ikke registrert tiltak mot akutte
utslipp.
Ny veilinje ligger innenfor nedbørsfeltet til Molandsvann, men situasjonen vil bli forbedret
vesentlig fra dagens situasjon ettersom veilinjen ligger lengre unna kilden og med en mer
trafikksikker vei som reduserer faren for ulykker med akutte utslipp

3.4

Grunnvannsbrønner

Det er flere registrerte og innmeldte grunnvannsbrønner som kan komme i influensområde
for ny vei. Et overvåkningsprogram bør implementeres for å dokumentere kapasiteten og
tilstanden på brønner som kan bli influert av prosjektet.
Det er nødvendig å kompensere private anlegg som blir ødelagt av byggearbeidet ved å
etablere nye brønner eller ved å koble eierne til den kommunale vannforsyningen. Det
henvises for øvrig til fagrapport; E18 Tvedestrand - Bamble. Ingeniørgeologisk fagrapport.

3.5 Landbruksdrenering
Veilinjen etableres stort sett i uberørte skogsområder eller områder der det er veiformål fra
før, og berører derfor i liten grad landbruksområder. Eventuell landbruksdrenering som
berøres vil bli avskjært i egne systemer fram til eksisterende resipient, eller ved behov ledet
innpå veiens avskjærende system for terrengvann.

https://www.risor.kommune.no/_f/p1/i7041ac16-66c0-4e8d-8e64-99b747d3dd97/hovedplan-vannog-avlop-2013.pdf

2
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4 Overvannshåndtering
4.1 Generelt
Overvannshåndteringen skal i størst mulig grad baseres på åpne kapasitetssikre løsninger.
Tre-trinns strategien legges til grunn. Denne har som mål å sikre robuste og
kostnadseffektive løsninger.
Trinn 1 - Fange opp og infiltrere vannet i nedbørsfeltet. Håndterer 90-99% av årsnedbøren.
Trinn 2 - Fordrøye vann og redusere nedstrøms avrenning.
Trinn 3 - Avledning i drenssystem og langs trygge flomveier. Håndterer flomhendelser med
gjentaksintervall 200 år.

Figur 4-1: Illustrasjon av tre-trinns strategien for lokal overvannshåndtering (LOD)

Håndbok N200 kap. 403,43 Bortledning og rensing av forurenset overvann er benyttet til
vurdering av renseløsninger.

4.2 Overvannsberegninger
Overvannsberegninger skal utføres iht. gjeldende håndbøker, herunder Statens vegvesens
håndbok N200 og V240. Det henvises til flomrapport for IVF kurve og vannføringsdata for
vassdragene. Mindre nedbørsfelt beregnes ved bruk av den rasjonelle formel.
Følgende parametere er benyttet i prosjekteringen:
• Sikkerhetsklasse V3 200 år returperiode for flomhendelse
• Klimafaktor (Fk) = 1,3 for små nedbørsfelt og 1,2 for store nedbørsfelt. Kfr. tabell 404,1 i
håndbok N200.
• Sikkerhetsfaktor (Fu)1,2 iht. tabell 404,2
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•
•

Gjentettingsgrad 1/3 av innløpshøyde på stikkrenner.
Avrenningskoeffisienter

Avrenningskoeffisientene vil bli justert etter topografiske forhold, regnvarighet og
returperiode.

4.3 Grunnprinsipp for drenering og overvannshåndtering
Ettersom Trinn 1 – 3, samt rensekrav kan kombineres i langsgående dype filtergrøfter er dette
anbefalt som drensprinsipp. Overvann fra veiareal i dagsonen er planlagt behandlet og renset
lokalt i grøft/sideareal og med diffus avrenning via grunnen til lokal resipient. I
flomsituasjoner renner vannet i åpen grøft til nærmeste utløp/stikkrenne.
Rent, upåvirket terrengvann skal så langt det er mulig holdes adskilt fra påvirket veivann og
avskjæres i separate systemer for kryssing av veilinja før utslipp til resipient. Dette kan skje
både ved etablering av avskjærende terrenggrøfter, eller egne avskjærende ledninger som
vannet ledes innpå via nedføringsnisjer og inntakskummer.

Figur 4-2: Prinsipp for vei i skjæring med takfall og filtergrøfter på begge sider, samt avskjærende grøft

4.4 Rensing av overvann

Ny E18 går gjennom flere sårbare og vernede vassdrag. Sårbarhetsklassen for de fleste av
vannforekomstene antas å være høy. Trafikkprognosen for 2060 gir beregnet ÅDT mellom
15000-20000 på strekningen. Renseløsningene må derfor i henhold til håndbok N200 i stor
grad planlegges for 2-trinns rensing som fjerner både partikulære og løste forurensninger.
Strekningsvis nivå for renseløsningene for veiavrenningen bør basere seg på en detaljert
såbarhetsanalyse av de berørte vannforekomstene.
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4.4.1 Filtergrøft
Filtergrøft er en av flere alternative renseløsninger for overvann. Til forskjell fra sentralisert
løsning (rensebasseng) er filtergrøft en desentralisert lokal løsning integrert i
veikonstruksjonen. Løsningstypen har meget lav overflatebelastning (tilført
forurensningsmengde pr arealenhet) sammenlignet med sentrale renseløsninger og krever
svært lite vedlikehold. Filterløsningen oppfyller både trinn 1 og 2 rensing, dvs. fjerning av
både partikulære og løste forurensninger.

Funksjon- og designkrav

Etterfølgende krav skal oppfylles for filtergrøft som renseløsning:
• Filtermassen skal tilbakeholde partikulært bundet og løste forurensninger. Anlegget skal
fungere gjennom hele året.
• Filtermassen skal bestå av naturlige masser (ikke knuste eller sprengte masser) som
tilfredsstiller gitte spesifikasjoner på korngradering og innhold av organisk materiale
(vekstmedium) i tråd med gitte spesifikasjoner. Filterlaget skal ha en mektighet på min. 40
cm. Renseevnen kan forsterkes ytterligere med bruk av reaktive filtermedium i særlig
sårbare områder. Filtermassens sammensetning bør optimaliseres med tanke på mest
mulig bruk av lokale løsmasser og for å gjøre den mer motstandsdyktig mot erosjon.
• Filteroverflaten (infiltrasjonsflaten) skal ha et tett robust gressdekke.
Det etableres terskler i bunn grøft for magasinering av overvann dimensjonert for
magasinering og rensing av 99 % av årsnedbøren. Magasineringsbehovet
(fordrøyningen) tilpasses særlig sårbare vannforekomster. Grøfta med terskler må være
erosjonssikret. Avstand og høyde på tersklene tilpasses tilrenningsareal og lengdefallet på
veien.
• Langsgående grøft skal ha en flomkapasitet for returperiode 200 år avhengig av
muligheten for omkjøring og der høyeste flomvannstand ikke kan overskride skulderkant.
• Overgangen mellom filtermasse og veioverbygning skal ha en masseseparering iht.
filterkriterier og med høy vertikal hydraulisk kapasitet.
• Grøfteoverflaten må ikke pakkes under utlegging av separasjons- og filtermasser.
Maskinfører/anleggspersonell må ha relevant kompetanse og erfaring.
• Veiskulder skal ha et tettesjikt i overgangen fra asfalt til filtermasse som hindrer vertikal
lekkasje ned i overbygningen.
• Filtermassen (bunn grøft) må være drenert. Steingrøft kan være et alternativ til
tradisjonell drensledning.
• Flomavrenning som overskrider magasinerings- og infiltrasjonskapasiteten, avledes via
sandfang eller på overflaten langs grøft til lavbrekk/stikkrenne.
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Figur 4-3: Prinsippskisse for oppbygging av filtergrøft og underliggende drenering

Figur 4-4: Prinsipp for lengdesnitt for magasineringsvolum med terskler I filtergrøft

Rensemessige funksjonskrav

I en vannforekomst er det den akkumulerende effekten av forurenset overvannsutslipp som
er interessant. Samtidig skal ikke overvannsutslippet overskride grenseverdiene for god
tilstand i resipientene.
Rensemessig utformes og dimensjoneres filtergrøft slik at en tilstrekkelig høy reduksjon i
utslippet over året oppnås. Det kan aksepteres overskridelser av renseeffektiviteten for visse
større nedbørhendelser eller situasjoner med frost/tele i filtermassen når rensingen for de
øvrige nedbørhendelser er høy. Dimensjoneringen av filtergrøfter anbefales basert på at 99 %
av årsnedbøren renses. Det er de "ordinære" regn (hverdagsregn) som utgjør hovedvolumet
av regn på årsbasis og som skal prioriteres for rensing, mens de få intense/store regn utgjør
et lite volum på årsbasis.

Midtdeler

Vann fra midtdeler skal ledes til sidegrøft via sandfang i midtdeler. Maksimal avstand mellom
sandfangene i midtdeler bestemmes av vannføringskapasiteten i midtdeler, kapasitet slukrist
og maks vannhastighet (uten erosjon). Kapasiteten i standard slukrist vil være begrensende
faktor for maksimal avstand mellom sandfangene.
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Vei på fylling

På fylling tilføres filtermasser på fyllingsskråningen. Eventuelt kan det etableres en filtergrøft
ved fyllingsfot eller et annet sted i fyllingen.

Figur 4-5: Prinsipp for vei på fylling med ensidig fall

4.4.2 Rensebasseng ved brukryssinger
For bruer med utslipp til vernede og sårbare vassdrag, prosjekteres løsninger med sluk for
oppsamling av overvann, med preisolerte samleledninger med varmekabler opphengt i bru
fram til sentral renseløsning på landside. Øvrige bruer på hovedvei og lokalveier forutsettes
etablert uten sluk eller drenert gjennom sluk i bruplata.
Renseløsningen planlegges for 2-trinns rensing som fjerner både partikulære og løste
forurensninger. Løsningen består av fortrinnsvis åpen våt forsedimentering etterfulgt av et
åpent filterbasseng. Der det er stedlige behov kan lukket forsedimentering benyttes.
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Figur 4-6: Prinsippskisse filterbasseng med åpen våt forsedimentering

Rensebasseng Gongeelva bru

Renseløsning foreslås etablert sørøst for brua. Åpen forsedimentering med overløp til
Gongeelva. Utløp fra filterbasseng ledes til omlagt elveløp under Gongeelva bru.
Driftsadkomst anlegges fra gamle Sørlandske.

Figur 4-7: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Gongeelva
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Rensebasseng Bakkvannet bru

Renseløsning kan etableres enten nordøst for brua i tilknytning til eiendom som skal innløses
eller sørvest for brua ved Gamle Sørlandske. Åpen forsedimentering med overløp til
veigrøft/terreng. Renset utløpsvann fra begge alternative bassengplasseringer ledes til
Teksttjenn via terrenggrøft. Driftsadkomst for begge alternativer anlegges fra gamle
Sørlandske.

Figur 4-8: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Bakkevann

Rensebasseng Tisjø bru

Renseløsning foreslås etablert vest for brua ca. i profil 44250. Åpen forsedimentering med
overløp til Tisjø. Utløp fra filterbasseng ledes til Tisjø. Driftsadkomst anlegges fra Farsjøveien.

Figur 4-9: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Tisjø
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Rensebasseng Tyvannselva bru

Renseløsning foreslås etablert sørøst for brua. Lukket forsedimentering etableres under ny
adkomstvei til vannrenseanlegg ved Grøtvann. Utløp fra filterbasseng ledes ned til
Tyvannselva. Driftsadkomst via omlagt lokalvei til Grøtvann. Ved etablering av tett
grøfteløsning for avrenning fra E18 forbi Grøtvann, kan dette vannet ledes til felles
renseløsning med avrenning fra bru.

Figur 4-10: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Tyvannselva

Rensebasseng Sunde bru

Renseløsning foreslås etablert sørvest for brua på eksisterende kryssområde mellom
eksisterende og ny E18. Åpen forsedimentering med overløp til Holtefjorden. Utløp fra
filterbasseng ledes ned til Holtefjorden. Driftsadkomst anlegges fra eksisterende E18.

Figur 4-11: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra Sunde bru
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Rensebasseng Haugelva bru

Renseløsning foreslås etablert nordøst for brua. Åpen forsedimentering med overløp til
Haugelva. Utløp fra filterbasseng ledes ned til Haugelva. Driftsadkomst anlegges langs
eksisterende driftsvei som er tilknyttet Skorstølveien. Som et alternativ kan renseløsningen
plasseres oppe i veilinja, nordvest for ny bru med adkomst fra stopplomme på E18.

Figur 4-12: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Haugelva
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Rensebasseng Savannet bru

Renseløsning foreslås etablert nordvest for brua. Bassengplassering må tilpasses oppfyllingen
i området. Åpen forsedimentering med overløp til lokal bekk som legges i rør. Utløp fra
filterbasseng ledes ned til bekk med utløp i Kroktjenna. Driftsvei anlegges fra Aklandsveien.

Figur 4-13: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Savannet
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Rensebasseng Skjerkholt bru

Renseløsning foreslås etablert nordøst for brua. Bassengplassering tilpasses omlag lokalvei
og tilløpsfylling for landkar. Det etableres åpen forsedimentering med overløp til
Skjerholtlonene. Utløp fra filterbasseng ledes til Skjerholtlonene nedstrøms lokalvei.
Driftsadkomst anlegges fra den omlagte Øygardssteveien.

Figur 4-14: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Skjerkholt

Rensebasseng Fosstveit bru

Renseløsning foreslås etablert sørvest for brua ved foten av tilløpsfylling til bru. Åpen
forsedimentering med overløp til bekk. Utløp fra filterbasseng ledes til bekk som legges i
stikkrenne under tilløpsfylling for bru. Driftsadkomst anlegges via omlagt gårdsvei til Bergehagen.

Figur 4-15: Foreslått løsning for rensetiltak for avrenning fra bru over Storelva
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5 Vannhåndtering i forbindelse med tunnel
5.1 Generelt
I prosjektet legges det opp til flere korte strekninger hvor veien legges i tunnel. Tunnelene
har lengde under 500 m, slik at det ikke vil være påkrevd med opplegg for slokkevann. Det
må etableres drenssystem og system for oppsamling og nødvendig rensing av vaskevann fra
tunnelene. Under er prinsippene for disse systemene kort beskrevet.

5.2 Drens- og overvannssystem

Det etableres langsgående hoveddrensledning med inspeksjonskummer i hvert løp i hele
tunnelens lengde. Omfang og behov for hjelpedrenering avhenger av stedlige forhold og må
vurderes i anleggsfasen. Drensvann anses som rent vann og kan ledes til direkte utslipp til
resipient. Overvann fra tosidige skjæringer med lengdefall inn mot tunnelportal må ledes i
overvannsledning gjennom tunnelen til utslipp i nedstrøms ende av tunnelen.
Ledninger skal frostsikres etter krav i håndbok N200.

5.3 Vaskevann

Vaskevann fra tunnel har et høyt innhold av forurensningsstoffer fra trafikken i tillegg til
vaskemidler som benyttes under vaskingen. Det er blitt mer vanlig å utføre vask uten bruk av
såpe. Vaskevannet kan være akutt giftig for vannlevende organismer (Garshol m.fl. 2016).
Utslippet av trafikkforurensninger fra en tunnel pr år tilsvarer utslippet fra en tilsvarende
veistrekning i dagen.
Tunnelvaskevann inneholder partikler, tungmetaller, organiske miljøgifter og mikroplast.
Metaller som kan være problematiske i forhold til utslipp er kobber (Cu), sink (Zn)
(vannregionspesifikke stoffer (Miljødirektoratet 2016)), bly (Pb) og nikkel (Ni) (bly og nikkel er
prioriterte stoffer iht. vannforskriften vedlegg 8). I tillegg kan vannet ha høyt innhold av
næringssalter (Tot-P, Tot-N), forskjellige PAH-forbindelser og såper (tensider).
Rensing av tunnelvaskevann skjer i 2 trinn. Vaskevannet samlet opp i lukket tank og lagres i 5
– 8 uker. I denne perioden bunnfeller (sedimenterer) de partikkelbundne forurensninger og
ved eventuell bruk av vaskemidler gjennomgår såpestoffene en nedbrytning. Etter
lagringstiden pumpes det rensede vannet til et åpent rensefilter for etterpolering og fjerning
av løste forurensninger. Filteret bygges opp av sandjord med tilsådd overflate og et
underliggende filterlag av skjellsand, olivin eller tilsvarende filtermateriale. Etter filtrering
ledes det rensede vannet til infiltrasjon i grunnen.
Det etableres et system for oppsamling av vaskevann fra hvert tunnelløp, i form av
sandfangskummer ved bankett som tilkoples langsgående vaskevannsledning. Oppsamlet
vaskevann ledes fram langs E18 til lukkede tanker/sedimentasjonsløsninger og etterfølgende
rensefilter. Det bør også etableres en beredskapstank med oljeutskillerfunksjon som
håndterer avrenning fra tunnel i vanlig driftsituasjon.
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Sedimentasjonstank, beredskapstank og etterpoleringstrinn/rensefilter må plasseres slik at
adkomst, tømming og vedlikehold skal være enklest mulig.
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6

Kryssing av vassdrag og bekkeløp

6.1 Flom
Vassdragsflom er vurdert i egen fagtemarapport for hydrologi. Ny E18 reguleres med
tilstrekkelig høyde til å unngå flomfare fra vassdrag.

6.2 Generelle forhold og vurderinger
Ny veilinje krysser flere vassdrag og mindre bekkeløp. Disse må ivaretas eller legges om i
forbindelse med veibyggingen. Som hovedprinsipp legges det opp til å la de større
vassdragene passere E18 upåvirket. For eksempel ved bruk av bru eller i kombinasjon med
kulverter for vilt. Det er ikke lagt opp til større vassdragsendringer, med unntak av Gongeelva.
Kfr. kapittel 5.4.1.
Eksisterende bekker som føres lukket under veien i rør vil gis en god hydraulisk utforming og
sikres mot flom og erosjon ved innløp og utløp. Tiltakene skal også utføres iht. Statens
vegvesen og Direktoratet for naturforvaltning sine retningslinjer for ivaretakelse av
passeringsmuligheter for fisk og småvilt (DNs Håndbok 22-2002).
Kulvert og stikkrenner med naturlig elvebunn bør benyttes så langt det lar seg gjøre. For å
tilfredsstille kravene til vanndybde, er det ofte nødvendig å anlegge en mindre bunnrenne i
vannveien, se figur 5-1. For lukkede gjennomløp vil dette redusere tverrsnittet, fordi
bunnrennen må bygges opp. Det kan derfor kreve større dimensjon for fiskepassasjer enn for
konvensjonelle kulverter.

Figur 6-1: Prinsipper for vanndybde I kulvert med naturlig elvebunn. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Vedlegg 1 – "Oversikt over kryssinger av vannveier" angir punkt ID, profil, type kryssing, samt
merknad for kryssingene. Punkt ID er vist på kartutsnittet under.
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Figur 6-2: ID punkter for kryssing av vassdrag og bekkeløp langs veilinjen.

6.3 Bevaring og re-etablering av kantvegetasjon langs vassdrag

Bygging av ny E18 vil medføre inngrep i kantvegetasjon langs noen av vassdragene. Inngrep i
kantvegetasjon kan påvirke vannmiljøet negativt, og kan være søknadspliktig etter
vannressursloven.

6.3.1 Tiltak
Tiltak er først og fremst rettet mot å beskytte eksisterende kantvegetasjon gjennom
anleggsfasen, dernest tiltak for å re-etablere skadd/tapt vegetasjon. Det er generelt alltid
bedre å unngå skade enn å reparere skadd vegetasjon. I dette prosjektet vil det være arealer
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hvor kantvegetasjonen vil bli fjernet, for eksempel ved kryssende anleggsveier. Andre steder
kan det være risiko for at vegetasjonen blir påvirket selv om det ikke planlegges direkte
inngrep. Slike steder kan være der anleggsbeltet legges i bratt terreng med fall mot bekken
slik at det oppstår fare for utrasing, eller der det mellomlagres masser og/eller utstyr.

Beskytte vegetasjon

Anleggsbelte og eventuelle riggområder avgrenses fysisk med alpingjerde. Plassering av
gjerder skal framgå av rigg- og marksikringsplan. Alle som arbeider i prosjektet skal være
informert om regler som gjelder kantsoner.

Re-etablering av kantvegetasjon

Der kantvegetasjonen blir skadet/fjernet på grunn av anleggsarbeider skal den re-etableres i
den grad det er mulig. Til toppdekke skal det fortrinnsvis benyttes stedegne masser. Dette
sikrer frøbank og levende plantemateriale fra stedegne arter. Det øverste jordlaget (øverste
20-30 cm) graves av og lagres for å legges tilbake. Terrenget skal ha en naturlik utforming
med kupert overflate for å gjenskape variasjon i markfuktighet, topografi og eksposisjon.
Eventuelle fremmede karplanter må kartlegges.
Dersom terrenget skal gjenskapes helt til bekkekanten skal det tilstrebes høy grad av
variasjon i helning og retning. Bekkekanten skal ha høy ruhet med skjulmuligheter for
vannlevende organismer. Dersom det brukes pukk eller sprengstein til dette arbeidet, bør
steinen vaskes for slam og sprengstoffrester før utlegging.
Store trær som må felles nærmere bekken enn 6 m tas vare på så hele som mulig og legges
ut i re-etablert terreng. Dette for å skape kontinuitet og økologisk variasjon. Tilsvarende tas
det vare på grove steinblokker som legges ut i terrenget.
På tilbakeført terreng skal det såes til raskt etter utlegging. Dette er for å få raskt etablert et
vegetasjonsdekke som hinder utvasking av jorda og for å dempe ned etablering av
fremmede skadelige arter. Tilbakeført terreng tilplantes med ungplanter og større trær > 2 m
høyde.
Det anbefales at ferskvannsøkolog eller andre med tilsvarende kompetanse deltar ved
planlegging og gjennomføring av arbeider med re-etablering av kantvegetasjon.

6.4 Viktige kryssinger
6.4.1 Gongeelva
Det legges opp til at Gongeelva og eksisterende E18 krysses på samme sted under en felles
bru for ny E18. Kryssingen er lagt dit Gongeelva er lukket gjennom eksisterende vei i dag,
denne lukkingen vil opprettholdes i ny situasjon. Dagens elveløp nedstrøms eksisterende
kulvert vil få en lengre parallelføring med ny veifylling og veibru. En opprettholdelse av elva i
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dagens løp under brua og en mindre sidejustering nedstrøms brua vil medføre en lengre
skyggesone under brua og at det må plastres lokalt i elveløpet på den strekningen som går
tett på foten av veifyllingen. Ved å omlegge elva over i helt nytt løp oppnår man en mest
mulig rettvinklet kryssing under brua og man minimerer skyggevirkningen fra brua. En større
sideflytting av elveløpet nedstrøms brua medfører at man oppnår større fleksibilitet i
utformingen av elveløpet og utstrakt plastring i selve elveløpet mot skåningsfot fra vei kan
unngås. Området nedstrøms brua er i tillegg flatt og åpent slik at det skal være veldig gode
muligheter til å reetablere et naturlig elveløp her.
Nytt løp av Gongeelva skal gis en naturlik og meandrerende utforming. Plastring lokalt i
elveløpet skal unngås så langt det er mulig for å unngå å låse elveløpet, og fordi plastring
gjerne medfører redusert variasjon og dermed påvirker leveområder. Plastring skal
fortrinnsvis utføres tilbaketrukket og konsentreres lokalt inn mot erosjonsutsatte steder som
brufundamenter og fyllingsskråninger. Elveløp og landskap i området ved brukryssingen er
veldig flatt, dette medfører at hele området ved brukryssing vil oversvømmes ved større
flomhendelser. Vannet vil være sakteflytende med lite erosjonspotensiale, men
plastringsomfang mot veifyllinger og fundamenter må uansett hensynta et 200-års flomnivå i
området.
Den delen av Gongeelva som berøres direkte av anleggsarbeidene bør legges provisorisk i
rør for å forhindre ukontrollert partikkelflukt til vassdraget i anleggsperioden.

Figur 6-3: Omlegging av Gongeelva ved kryssingspunkt Dørdal
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7 Avrenning av stoffer til vann
7.1 Avrenning i anleggsfasen
De viktigste utslippene og virkningstypene for vannforekomstene under anleggsdriften er:
•
•
•
•
•

Partikkelbelastning fra sprengning, graving, fylling, massedeponering, jorderosjon og
arbeider i og nært vassdrag
Nitrogenavrenning fra sprengsteinsarbeider og sprengsteinsfyllinger
Oljeprodukter fra maskinpark og riggområder
Avrenning av surt vann, sulfat og metaller fra sulfidholdige bergarter (skjæringer og
fyllinger/masselager)
Høy pH i avrenning fra betong og injiseringsarbeider

Avrenning av nitrogen fra sprengstein er nærmere omtalt i kap.6.2. Konsekvenser og
avbøtende tiltak ved fysiske inngrep og installasjoner i vassdrag (kulverter, fundamenter og
utfyllinger) omtales i fagrapport; Naturmangfold. Forekomst av sulfidholdige bergarter i
veilinja samt disponering, deponering og tiltak mot sur avrenning er omtalt i fagrapport;
Potensielle syredannende bergarter.
Veilinja går i et varierende landskap med ulike grunnforhold, nærhet til vassdrag, behov for
deponering av overskuddsmasser etc. Veilinja preges av et stort behov for
sprengningsarbeider. Tiltak mot anleggsavrenning må ha høyt fokus langs hele veilinja. Type
tiltak og tiltaksutforming må tilpasses den lokale situasjonen og de ulike faser i
anleggsdriften for å ivareta en optimal beskyttelse av vassdragene, både for små som store
vannforekomster.
Hovedutfordringen er å unngå partikkelavrenning og konsekvenser for tilslamming i
vassdragene, samt generell forverring av vannkvaliteten. Utslipp av partikkelholdig vann fra
sprengningsarbeider har større konsekvenser for biologien i vassdragene enn avrenning av
naturlige jordpartikler. Typiske tiltak vil være god kontroll med overflatevann i
anleggsområdet for å avdempe erosjon og partikkelavrenning til vassdrag, etablere og drifte
midlertidige sedimenteringsbasseng, etablere flomveier og avskjære terrengvann fra
omkringliggende arealer fra å renne inn i anleggs- og masselagerområder.
Tidlig vegetasjonsetablering i grøfter, sideterreng og på masselagerområder er også viktige
bidrag for å redusere partikkelavrenningen. Et generelt tiltak mot partikkelavrenning er også
å holde det samlede naturarealet som berøres av anleggsinngrepet så lavt som mulig.
Lokaliteter for deponering av sprengstein og sulfidholdig fjell må vurderes nøye med hensyn
til konsekvenser for vassdrag. Forekomster av sulfidholdig berggrunn vil medføre behov for
tiltak mot sur avrenning fra fjellskjæringer (se egen fagrapport).
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I forbindelse med veibygging inngår det diverse kjemiske stoffer i byggematerialer,
hjelpestoffer i byggearbeidene, riggplasser med vask, reparasjon og drivstoffylling for
maskinparken. Utslipp av enhver miljøfremmed kjemikalie eller materialer er ikke akseptabelt.
Nødvendige tiltak og sikringsrutiner må etableres. I de mindre vassdragene kan denne type
utslipp ha stor innvirkning på biologien.

7.2 Avrenning av nitrogen fra sprengstein
7.2.1 Innledning
På overflaten av fersk sprengstein er det nitrogen fra udetonert sprengstoff (Vikan 2013).
Nitrogenet (N) er hovedsakelig i form av løst ammonium-N (NH4+-N) og nitrat-N (NO3--N),
med ca. 50 % av hver (Vika 2013). Over tid vil ammonium på sprengstein omdannes til nitrat,
slik at det i avrenning fra eldre sprengstein vil være overvekt av nitrat-N.
Når sprengstein brukes til veibygging eller går til deponering, vil nitrogen som renner av fra
sprengsteinen kunne ha forurensende virkning på vannresipienter. Den forurensende
virkningen vil for eksempel kunne være i form av:
1)
2)
3)
4)

Overgjødsling/eutrofiering
Akutt giftvirkning
Kronisk/langsiktig giftvirkning
Redusert råvannskvalitet for drikkevann

Langs E18 Bamble - Tvedestrand er det bestander av elvemusling i to vassdrag:
Hammartjernbekken, og Storelva i Vegårvassdraget (Magerøy 2020). Bestandene er
klassifisert som «ikke livskraftige», og derved svært sårbare, selv om undersøkelser i 2020
tyder på at bestandene i Storelva bør klassifiseres som «livskraftig» (Magerøy 2020). I tillegg
er det tidligere påvist elvemusling i Lonelva (Roseth mfl. 2019).
Nedenfor er det vurdert hvilken forurensende virkning avrenning av nitrogen fra sprengstein
langs E18 TB kan få for vannlevende organismer generelt og elvemusling spesielt i
Hammartjernbekken, Lonelva og Storelva. Forurensning med hensyn til drikkevann er ikke
aktuelt for disse bekkene og elvene.

7.2.2 Vurderingsgrunnlag
Grunnlag og beregninger brukt for å vurdere virkning av nitrogenavrenning fra sprengstein
langs E18 TB er vist i tabell 7-1. Variabler brukt i beregningen er blant annet forbruk av
sprengstoff (0,6–1 kg/pfm³ berg), periode for tilførsel av sprengstein (ett til to år), og tid det
tar før nitrogenet har rent av sprengsteinen (ett til fem år). Beregningene er gjort for et punkt
i hvert av vannforekomstene, med følgende kartreferanse (UTM 32, Euref89):
Hammartjernbekken 6509153N 502286Ø, Heglandselva (nedstrøms Lonelva, og brukt for å
vurdere påvirkning på Lonelva) 6530164N 518053Ø, og Storelva 6501133N 496293Ø.
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Tabell 7-1: Grunnlag og beregninger brukt for å vurdere virkning av nitrogenavrenning fra sprengstein langs E18
Tvedestrand – Bamble. pfm³ er kubikkmeter prosjekterte faste masser.
Tema ↓

Bekk/elv →

Hammartjernbekken

Heglandselva
(nedstrøms
Lonelva)
017-234-R

VannforekomstID i Vann-Nett

018-247-R

Navn vannforekomst, Vann-Nett

Hammarbekken Heglandselva

Tilførsel av nitrogen med sprengstein
Mengde sprengstein planlagt tilført i nedbørfeltet
(pfm³ )
Mengde sprengstoff forbrukt per pfm³ berg sprengt
(kg)
Mengde sprengstoff brukt (tonn), maks
Mengde sprengstoff brukt (tonn), min
Andel uomsatt sprengstoff (%)
Mengde uomsatt sprengstoff (tonn), maks
Mengde uomsatt sprengstoff (tonn), min
Andel nitrogen i sprengstoffet (vekt-%, ca.)
Mengde nitrogen fra sprengstoff på overflaten av
sprengsteinen (tonn), maks
Mengde nitrogen fra sprengstoff på overflaten av
sprengsteinen (tonn), min
Periode for tilførsel av sprengstein (år), alt. 1
Periode for tilførsel av sprengstein (år), alt. 2
Tilførsel av nitrogen fra sprengstein til nedbørfelt
(tonn/år), alt. 1, maks
Tilførsel av nitrogen fra sprengstein til nedbørfelt
(tonn/år), alt. 1, min
Tilførsel av nitrogen fra sprengstein til nedbørfelt
(tonn/år), alt. 2, maks
Tilførsel av nitrogen fra sprengstein til nedbørfelt
(tonn/år), alt. 2, min
Nedbørfelt, avrenning og konsentrasjonsøkning
Størrelse nedbørfelt (km²)
Spesifikk avrenning (l/(s×km²))
Avrenning (l/år)
Tid det tar før nitrogenet har rent av sprengsteinen
(år), min
Tid det tar før nitrogenet har rent av sprengsteinen
(år), maks
Gjennomsnittlig økning av nitrogen (µg/l), maks
Gjennomsnittlig økning av nitrogen (µg/l), min
Målte konsentrasjoner/verdier i 2020, og nye
konsentrasjoner etter tilførsel fra sprengstein
Total nitrogen (µg/l)
Ammonium-nitrogen (µg/l)
Nitrat-nitrogen (µg/l)
Total fosfor (µg/l)
pH
Total nitrogen / total fosfor-forhold
Ny konsentrasjon av total nitrogen etter tilførsel fra
sprengstein, årlig gjennomsnitt (µg/l), maks
Ny konsentrasjon av total nitrogen etter tilførsel fra
sprengstein, årlig gjennomsnitt (µg/l), min

Storelva

Referanse

018-278-R

www.vann-nett.no

Storelva
www.vann-nett.no
Fosstveit dam –
Songevannet

2 243 239

2 565 793

0,6–1

0,6–1

2 243
1 346
1
22,4
13,5
28
6,3

2 566
1 539
1
25,7
15,4
28
7,2

3,8

4,3

5,3 Beregnet

1
2
6,3

1
2
7,2

1 Prosjektinterne opplysninger
2 Prosjektinterne opplysninger
8,8 Beregnet

3,8

4,3

5,3 Beregnet

3,1

3,6

4,4 Beregnet

1,9

2,2

2,6 Beregnet

16,1
19,1
9 697 635 360
1

3 142 157 Prosjektinterne opplysninger
0,6–1 Hammervold (2009);
prosjekterfaringer COWI
3 142 Beregnet
1 885 Beregnet
1 Vikan (2013)
31,4 Beregnet
18,9 Beregnet
28 Basert på Vikan (2013)
8,8 Beregnet

31,2
401
22,3
24,1
21 941 487 360 304 767 057 600
1
1

5

5

648
39

327
20

306
11
110
17
6,7
20,4
954

482
24
222
18
6,9
26,6
809

345

502

NEVINA, NVE
NEVINA, NVE
Beregnet
Delvis fra Vikan (2013)

5 Delvis fra Vikan (2013)
29 Beregnet
2 Beregnet

255
7
118
16
6,6
18,2
284

Vannmiljøovervåking NIBIO
"
"
"
"
Beregnet
Beregnet

257 Beregnet
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7.2.3 Fare for overgjødsling/eutrofiering
Ifølge Direktoratsgruppen vanndirektivet (2018) kan nitrogenbegrensning for algevekst/
primærproduksjon forekomme dersom total nitrogen/total fosfor-forholdet er lavere enn 20
(på vektbasis, middelverdi for vekstsesongen), og summen av nitrat og ammonium er under
kvantifikasjonsgrensen (dvs. 10 µg/l) på minst ett tidspunkt gjennom vekstsesongen. For
Hammartjernbekken, Heglandselva og Storelva er total nitrogen / total fosfor-forholdet
beregnet til mellom ca. 18 og 27 i 2020. Samtidig er summen av nitrat og ammonium målt til
minimum 60 µg/l. Overvåkingsresultatene tyder derfor på at det ikke er nitrogenbegrenset
algevekst i disse bekkene og elvene. Det er derfor trolig at en økning av nitrogen slik som
beregnet i tabell 7-1 i liten grad vil føre til overgjødsling/eutrofiering.

7.2.4 Fare for akutt giftvirkning
Tilførsel av ammonium til vann kan føre til akutt dødelighet hos fisk, ved at ammonium
omdannes til ammoniakk. Høyeste målte pH i Hammartjernbekken, Heglandselva og Storelva
i 2020 varierte fra 6,6 til 7,1. Ved slik pH, og ved 15 °C, vil mindre enn 0,5 % av
ammonium/ammoniakk i ferskvann være i form av ammoniakk. Ved maks tilførsel av nitrogen
slik som vist i tabell 7-1, og hvis halvparten av nitrogenet er i form av ammonium, har vi
beregnet at gjennomsnittlig økning av ammoniakk vil være lavere enn 1 µg/l i disse elvene
og bekkene. Vannmiljømålet for ammoniakk er 10 µg/l (Direktoratsgruppen vanndirektivet
2018), og det er derfor ikke sannsynlig at avrenning fra sprengstein langs E18 TB vil føre til at
vannmiljømålet for ammoniakk blir overskredet, eller at avrenning av nitrogen av ammonium
fra sprengsteinen vil føre til akutt giftvirkning for fisk i Hammartjernbekken, Heglandselva
eller Storelva.

7.2.5 Fare for kronisk/langsiktig giftvirkning
Hammartjernbekken

Ved maks avrenning av nitrogen fra sprengstein til Hammartjernbekken, med forutsetninger
beskrevet i tabell 7-1 vil årlig gjennomsnittskonsentrasjon av nitrogen i bekken kunne øke fra
ca. 300 til ca. 950 µg/l. Hvis det meste av ammonium-N fra sprengsteinen har blitt omdannet
til nitrat-N, vil økning av nitrat-N i bekken kunne være i størrelsesorden 600 µg/l. Larsen
(2018) oppgir at det er rapportert om mediankonsentrasjon for nitrat på <125 µg/l i vassdrag
med rekrutterende populasjoner av elvemusling. Ved maks avrenning av nitrogen fra
sprengstein slik som beregnet, og at det meste av ammonium-N har blitt omdannet til nitrat,
kan det derfor ikke utelukkes at nitrogenutslippet vil ha negativ påvirkning på elvemuslingen
i vassdraget.
Camargo mfl. (2005) har foreslått at en grense på 2 000 µg/l for nitrat-N vil være tilstrekkelig
for å beskytte vannlevende organismer fra å bli forgiftet av nitrat. Det kan derfor synes som
en økning av nitrat-N i Hammartjernbekken på 600 µg/l neppe vil ha giftvirkning på andre
vannlevende organismer i bekken.
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Beregningene i tabell 7-1 inkluderer mange forutsetninger som er variable. Det medfører at
beregnet største årlige tilførsel av nitrogen fra sprengstein er mer enn 15 ganger høyere enn
beregnet minste årlige tilførsel. I en situasjon med minste årlige tilførsel, med beregnet
gjennomsnittlig økning av ca. 40 µg total nitrogen, vil nitrogentilførselen fra sprengstein
neppe ha negativ virkning i bekken. Videre er det slik at flere av variablene i tabell 7-1, for
eksempel forbruk av sprengstoff, mengde sprengstein tilført, og periode for tilførsel av
sprengstein, vil kunne bestemmes med større sikkerhet senere i prosjektet. Dessuten har
beregningen ikke tatt høyde for en fordrøyningseffekt i Aklandstjenna. Det vil derfor være
hensiktsmessig å vente til noe senere i prosjektet, i detaljeringsfasen, med å avgjøre om det
skal iverksettes tiltak for å redusere nitrogenavrenning fra sprengstein til
Hammartjernbekken.
Vi vil for øvrig nevne at hvis det blir behov for å redusere nitrogenavrenning fra sprengstein
til Hammartjernbekken, så er rensing av avrenningsvann fra veifyllinger eller
sprengsteinsdeponi langs veien neppe et aktuelt tiltak. Det er fordi sprengsteinen er spredt
over et større areal, og fordi det er usikkert hvilken renseeffekt som vil oppnås for nitrogen i
rensedammer/våtmarksfilter, spesielt vinterstid. Dette gjelder også for Helglandselva/Lonelva
(se neste avsnitt).

Heglandselva/Lonelva

Økning av nitrogenkonsentrasjon i elvevannet vil kunne være betydelig i en situasjon med
største beregnede avrenning fra sprengstein langs E18 TB. Prosjektet bør i detaljeringsfasen
vurdere om det ut fra en mulig tilstedeværelse av elvemusling i vassdraget skal iverksettes
tiltak for å redusere avrenning av nitrogen fra sprengstein til vassdraget.

Storelva

Vannføringen i Storelva er såpass stor, og målt konsentrasjon av nitrogen i elvevannet såpass
lav, at det er trolig at nitrogen fra sprengstein langs E18 TB vil ha lite påvirkning på
vannlevende organismer i elva, selv ved største beregnete tilførsel av nitrogen, (tabell 7-1).
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7.3 Avrenning av metaller og organiske miljøgifter i driftsfase
7.3.1 Innledning
Overvann fra veier inneholder stoffer som kan ha forurensende virkning i vannresipienter.
Med vannresipient menes bekk/elv/innsjø/kystvann som mottar overvannet. Det gjelder i
hovedsak følgende stoffer (Åstebøl mfl. 2012; Ranneklev mfl. 2016) (rensegrad for filtergrøft
står i parentes):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partikler, målt som suspendert stoff (90 %)
Total fosfor (75 %)
Oljeforbindelser (90 %)
Bly (90 %)
Kobber (75 %)
Sink (90 %)
PAH (95 %)
Salt (natriumklorid, NaCl) (0 %)
Mikroplast (90 %)

I tillegg til PAH kan avrenningsvann fra vei også inneholde andre organiske miljøgifter. Vi
antar likevel at stoffene i listen ovenfor er de som kan ha mest forurensende virkning, og den
videre vurderingen er gjort ut fra disse stoffene.
Alt avrenningsvann fra E18 Tvedestrand – Bamble skal samles opp og renses i to-trinns
rensetiltak slik som beskrevet i Håndbok N200 Vegbygging (Statens vegvesen 2018). Det
innebærer fjerning av partikkelbundne og løste forurensningsstoffer. Ved slik rensning er det
forventet minimum 75–95 % renseeffekt for partikler / suspendert stoff, olje, metaller og PAH
(Åstebøl mfl. 2005; EU Life-treasure 2009).
Mikroplast (MP) på urbane flater kommer fra slitasje av dekk, henkastet avfall, og atmosfærisk
deposisjon (Vollertsen, 2020). Teoretiske massebalanser for Norge viser at dekkstøv utgjør
over halvdelen av alle direkte utslipp av MP. Dekkstøv forventes å forekomme i høye
konsentrasjoner i overvann fra trafikkerte veier. Vi vet ikke hvor stor en del av dekkstøvet som
mobiliseres i tørrvær og sprer seg som støv på de omkringliggende arealer, og hvor mye som
ender i overvannet. Dessverre finnes det kun meget få målinger av mikroplast i overvann som
kan dokumentere de virkelige konsentrasjonsnivåer.
Det foreligger ikke miljøkvalitetsstandarder for MP pr i dag og det er heller ikke
kunnskapsmessig grunnlag for å beregne utslippsmengder fra urbane flater. Når det gjelder
tilbakeholdelse av MP i renseløsninger for overvann, tyder målinger på at MP tilbakeholdes
på samme nivå som alminnelig suspendert stoff i sedimentasjons-/overvannsbassenger. Når
det gjelder filtrering i jord finnes det ingen målinger av tilbakeholdelse, men det er dog
rimelig å anta at tilbakeholdelsen ligger på samme nivå som annet partikulært materiale av
sammenlignbar størrelse. Det vil si at rensing med filtrering i jord vil være effektivt for å
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tilbakeholde MP med tilsvarende rensegrad som for partikler / suspendert stoff i overvann,
det vil si 90 % fjerning.

7.3.2 Aktuelle vannresipienter
Avrenningsvann fra E18 TB vil ledes til en rekke elver, bekker og innsjøer, (figur 6-2). Vi har
sett nærmere på hvilken påvirkning avrenning fra veien kan ha for fire forskjellige bekker og
elver: Gongeelva, Vesterbekk, Kvennvannselva og Stebekken. Utvalget er gjort slik at bekkene
og elvene representerer ulik størrelse på nedbørfelt, ulik veilengde innenfor nedbørfeltet, og
ulikt forhold mellom areal vei og areal nedbørfelt (tabell 7-2). Utvalget inkluderer ingen
innsjøer, fordi innsjøer generelt er mindre sårbare enn bekker og elver når det gjelder tilførsel
av miljøgifter fra vei. Det gjelder spesielt for maksbelastning, pga. innsjøenes
fortynningskapasitet. Videre ser det ut til at innsjøer langs E18 TB har større areal nedbørfelt /
areal vei-forhold enn det som inngår i tabell 7-2. Det er derfor trolig at avrenning fra E18 TB
ikke vil ha større forurensende virkning i noen av innsjøene langs veitraseen enn det som er
vurdert for bekkene og elvene nedenfor. Et unntak kan være hvis en innsjø allerede er
overbelastet med ett eller flere av de aktuelle stoffene i veiavrenningen.
Tabell 7-2: Utvalg av vannresipienter som vil motta avrenning fra E18 Tvedestrand – Bamble i driftsfasen. Ved
utregning av areal for vei er det lagt til grunn en veibredde på 21 m.

Bekk/elv

Gongeelva
Vesterbekk
Kvennvannselva
Stebekken

Veilengde
innenfor
nedbørfeltet
(m)
1500
700
850
200

Areal av vei
Areal
Areal
innenfor
nedbørfelt
nedbørfelt /
nedbørfeltet bekk/elv (km²) areal vei
(km²)
0,032
21,5
683
0,015
1,44
98
0,018
7,54
422
0,004
3,31
788

NIBIO har i 2020 på oppdrag fra Nye Veier undersøkt vannmiljøet i bekker, elver og innsjøer
langs E18 TB med hensyn på blant annet partikler / suspendert stoff, næringssalter, metaller
og organiske miljøgifter. Resultater fra deler av denne undersøkelsen er vist i tabell 7-3. For
alle de fire vannresipientene undersøkt her, er vannmiljømålet ifølge databasen Vann-Nett
(www.vann-nett.no) god økologisk og god kjemisk tilstand.
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Tabell 7-3: Resultater fra vannmiljøovervåking langs E18 Tvedestrand – Bamble i perioden april til august 2020. n er
antall prøver. AA-EQS er miljøkvalitetsstandard for årlig gjennomsnittskonsentrasjon (environmental quality
standard, annual average), og angir vannmiljømål etter vannforskriften. For suspendert stoff og olje er oppgitte
vannmiljømål ikke fastsatt av myndighetene, men antatt av COWI. For de andre stoffene er vannmiljømålene fra
Direktoratsgruppen vanndirektivet (2018), og tilsvarer god økologisk og god kjemisk tilstand. Nærhet til
vannmiljømål/AA-EQS er målt verdi delt på vannmiljømål/AA-EQS, altså målt verdi som andel av vannmiljømål/
AA-EQS. Celle markert med oransje farge har konsentrasjoner med nærhet til vannmiljømål mellom 0,8 og 1, og
anses for å være nær vannmiljømålet (Ranneklev mfl. 2016). For benzo(a)pyren er nærhet til AA-EQS ikke oppgitt,
fordi dette stoffet er analysert med kvantifikasjonsgrense høyere enn AA-EQS. VannforekomstID er fra databasen
Vann-Nett (www.vann-nett.no).
Stoff ↓

Suspendert stoff (mg/l)

Total fosfor (µg/l)

Bekk/elv →

Gongeelva

Vesterbekk

VannforekomstID →

017-79-R

017-71-R

Kvennvanns- Stebekken
elva
017-239-R
017-239-R

Vanntype →

R106

R106

R108

R108

Stasjons-ID prøvetaking

1.2 GON5

2.5 VES

3.8 KVE1

3.14 STE1

Kartreferanse stasjon prøvetaking
(UTM 32, Euref89) →

6535732N
526140Ø

6533728N
520978Ø

6529083N
514579Ø

6526718N
509798Ø

1,0
4
10

1,0
2
10

1,0
2
10

2,7
5
10

Nærhet til vannmiljømål

0,10

0,10

0,10

0,27

Gjennomsnitt

12,6

12,0

13,8

16,4

4

2

2

5

24

24

20

20

Nærhet til vannmiljømål

0,52

0,50

0,69

0,82

Gjennomsnitt

0,03

0,03

0,03

0,03

n
Vannmiljømål (antatt)
Nærhet til vannmiljømål

2
1
0,03

2
1
0,03

2
1
0,03

2
1
0,03

0,1
2

0,2
2

0,2
2

0,3
2

Gjennomsnitt
n
Vannmiljømål (antatt)

n
Vannmiljømål
Olje (>C16–C35, mg/l)

Bly, filtrert (µg/l)

Gjennomsnitt
n

1,2

1,2

1,2

1,2

0,07

0,17

0,15

0,23

0,5

0,7

4,2

0,8

2

2

2

2

7,8

7,8

7,8

7,8

Nærhet til AA-EQS

0,07

0,09

0,54

0,11

Sink, filtrert (µg/l)

Gjennomsnitt
n
AA-EQS
Nærhet til AA-EQS

3,7
2
11
0,34

3,6
2
11
0,33

5,8
2
11
0,53

5,4
2
11
0,49

Benzo(a)pyren (µg/l)

Gjennomsnitt

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

2

2

2

2

0,00017

0,00017

0,00017

0,00017

-

-

-

-

AA-EQS
Nærhet til AA-EQS
Kobber, filtrert (µg/l)

Gjennomsnitt
n
AA-EQS

n
AA-EQS
Nærhet til AA-EQS
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7.3.3 Forurensninger i overvann fra vei
I vurderingen nedenfor har vi lagt til grunn at veivann fra E18 TB har en konsentrasjon av
partikler (målt som suspendert stoff), fosfor, metallene bly, kobber og sink, og den organiske
miljøgiften benzo(a)pyren, slik som vist i tabell 7-4. Tallene for forventede konsentrasjoner er
basert på informasjon i Åstebøl mfl. (2012) og fra databasen StormTac (www.stormtac.com).
Videre er tallene basert på en ÅDT langs veistrekningen på 20 000 kjøretøy per døgn. ÅDT er
satt ut ifra Levinsen mfl. (2019), hvor det er beregnet at ÅDT for E18 TB langs
vannresipientene i tabell 7-3 i 2060 vil variere mellom 16 500 og 20 400 kjøretøy per døgn. I
detaljeringsfasen bør det spesifiseres hvilke krav som må være oppfylt for at filtermassene
skal opprettholde en renseeffekt slik som oppgitt i tabell 7-4 over lang tid.
Tabell 7-4: Forventet konsentrasjon av stoffer i overvann fra E18 Tvedestrand – Bamble i driftsfasen, og forventet
renseeffekt ved bruk av to-trinns rensetiltak etter Statens vegvesen (2018).
Stoff
Suspendert stoff (mg/l)

Forventet konsentrasjon i
urenset overvann
100

Forventet renseeffekt (%)
90

Forventet konsentrasjon i
renset overvann
10

200

75

50

Olje (>C16–C35, mg/l)

1

90

0,1

Bly, filtrert (µg/l)

24

90

2,4

Total fosfor (µg/l)

59

75

15

Sink, filtrert (µg/l)

143

90

14

Benzo(a)pyren (µg/l)

0,02

95

0,001

Kobber, filtrert (µg/l)

7.3.4 Metode for vurdering av forurensende virkning
COWI har ut fra forutsetningene ovenfor vurdert hvilken forurensende virkning utslipp av
overvann fra E18 TB kan ha for vannresipienter langs veien. Vurderingene er gjort for renset
overvann. Det vi vurderer er forventet gjennomsnittlig konsentrasjonsøkning og ny
konsentrasjon av hvert enkelt stoff i de aktuelle bekkene/elvene rett nedstrøms tilførselen fra
veien, og sammenligner ny forventet konsentrasjon med det som er vannmiljømål for stoffet.
Ved beregning av ny stoffkonsentrasjon legger vi til grunn at spesifikk avrenning fra
resipientens nedbørfelt (l/(s×km²)) er 80 % av spesifikk avrenning fra veien, pga. antatt
høyere grad av fordampning av nedbør i resipientens nedbørfelt. Ut fra denne
forutsetningen, og andre forutsetninger beskrevet ovenfor, kan forventet ny
stoffkonsentrasjon beregnes på følgende måte:
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NSRgjennomsnitt =

Hvor
•
•
•
•
•

SRgjennomsnitt × NR + SO × NO
NR + NO

NSRgjennomsnitt = forventet ny gjennomsnittlig stoffkonsentrasjon i resipient (mg/l /
µg/l)
SRgjennomsnitt = nåværende gjennomsnittlig stoffkonsentrasjon i resipient (mg/l / µg/l)
SO = forventet stoffkonsentrasjon i overvann (mg/l / µg/l)
NR = nedbørfeltet til resipienten unntatt nedbørfeltet til arealet overvannet kommer
fra (km²)
NO = arealet overvannet kommer fra (=arealet til den aktuelle veistrekningen) (km²)

Nedbørfeltene for resipient oppgitt i tabell 7-2 inkluderer nedbørfelt for veien, så de tallene
representerer NR + NO.

7.3.5 Resultater og diskusjon

Resultater fra beregningene er vist i tabell 7-5. Resultatene indikerer at tilførsel av overvann
fra E18 Tvedestrand – Bamble, med trafikkbelastning slik som beregnet for 2060 og planlagt
rensetiltak, i liten grad vil ha forurensende effekt på de fire vannresipientene som er vurdert.
For øvrig indikerer overvåkingsresultatene fra 2020 at Kvennvannselva et stykke nedstrøms
antatt tilførsel fra E18 TB, ved stasjon KVE2, kan være overbelastet av sink. Der er
konsentrasjonen av sink målt til gjennomsnittlig 12,1 µg/l, noe som gir en nærhet til AA-EQS
på 1,1. Hvis det er tilfelle at Kvennvannselva er overbelastet med sink bør det vurderes
nærmere om to-trinns rensing etter Statens vegvesen (2018) er tilstrekkelig for å beskytte
den vannresipienten. Data fra videre vannmiljøovervåking vil vise med mer sikkerhet hva
dagens konsentrasjon i elva faktisk er.
Det er usikkerheter ved beregningene, blant annet fordi antakelse om dagens
stoffkonsentrasjoner i resipientene for enkelte stoffer og enkelte bekker/elver er basert på
bare to måleresultater. Merk også at dette er gjennomsnittsbetraktninger, og at
korttidsbelastning av stoffer i overvann fra E18 TB vil kunne være høyere enn det som er
beregnet her.
Beregningene er gjort ut fra at alle forurensninger fra E18 TB er nytilført forurensning. For
noen av vannresipientene langs veistrekningen, for eksempel Gongeelva, kan målte
stoffkonsentrasjoner oppgitt i tabell 7-3 inkludere bidrag fra trafikk som vil bli flyttet over på
ny E18, uten at det i beregningene er gjort fratrekk for det. Det betyr at for eksempel for
Gongeelva er det trolig at faktiske nye stoffkonsentrasjoner vil bli mindre enn beregnet i
tabell 7-5.
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Tabell 7-5: Beregnet økning av stoffkonsentrasjoner i fire vannresipienter langs ny E18 Tvedestrand – Bamble ved
utslipp av renset overvann fra veien. Tall rett under elve-/bekkenavnene angir omtrentlig kartreferanse til punkt hvor
overvann fra E18 TB vil bli ledet til resipient, i koordinatsystem UTM 32, Euref89. Celle farget oransje markerer
forhold mellom stoffkonsentrasjon og vannmiljømål mellom 0,8 og 1, hvor konsentrasjonen er ansett for å være nært
vannmiljømålet (Ranneklev mfl. 2016). For benzo(a)pyren er beregningen basert på at konsentrasjon i resipient er
halve verdien av AA-EQS, fordi denne konsentrasjonen ikke er kjent per nå.
Stoff

Gongeelva

Vesterbekk

Kvennvannselva

Stebekken

6535928N 526844Ø

6533720N 520973Ø

6528851N 514645Ø

6526449N 509988Ø

Ny stoffkonsentrasjon

Suspendert stoff (mg/l)
Total fosfor (µg/l)
Olje (>C16–C35, mg/l)
Bly, filtrert (µg/l)
Kobber, filtrert (µg/l)
Sink, filtrert (µg/l)
Benzo(a)pyren (µg/l)

1,0
12,6
0,03
0,1
0,6
3,7
0,00009

Ny stoffkon- Ny stoffsentrasjon konsen/ vannmiljø- trasjon
mål eller
AA-EQS
0,10
1,1
0,53
12,4
0,03
0,03
0,07
0,2
0,07
0,9
0,34
3,7
0,51
0,0001

Ny stoffkon- Ny stoffsentrasjon konsen/ vannmiljø- trasjon
mål eller
AA-EQS
0,11
1,0
0,52
13,9
0,03
0,03
0,19
0,2
0,12
4,2
0,34
5,8
0,58
0,00009

Ny stoffkon- Ny stoffsentrasjon / konsenvannmiljø- trasjon
mål eller
AA-EQS
0,10
2,7
0,70
16,5
0,03
0,03
0,15
0,3
0,54
0,8
0,53
5,4
0,52
0,00009

Ny stoffkonsentrasjon /
vannmiljømål eller
AA-EQS
0,27
0,82
0,03
0,23
0,11
0,49
0,51
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7.4 Avrenning av veisalt i driftsfasen

På E18 benyttes det veisalt (NaCl) i vintervedlikeholdet for å oppnå høy fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Veisaltet løses lett i vann og følger vannstrømmene videre i nedbørsfeltet.
Avrenning av veisalt til vassdrag vil føre til økt saltinnhold i vannmassene. Det er i hovedsak
klorid som fører til effekter på vannmiljøet. I innsjøer kan dette føre til potensiell opphopning
av klorid i bunnvannet, som igjen kan under gitte forhold, redusere sirkulasjonen av
vannmassene om våren og høsten, eller at sirkulasjon fullstendig opphører. Svikt i
sirkulasjonen skjer som følge av høy konsentrasjonsforskjell av oppløste salter mellom toppog bunnvann. Denne tilstanden er definert som saltindusert sjiktning. Redusert sirkulasjon av
vannmassene vil medføre oksygenmangel i bunnvannet, såkalt oksygengradient, som igjen vil
føre til ulevelige forhold for vannlevende organismer i bunnvannet.
Konsentrasjonen av salt i innsjøer nær vei vil normalt øke med økende saltforbruk, men
graden av påvirkning er imidlertid avhengig av en rekke faktorer slik som mengden årlig
saltforbruk, innsjøens størrelse og den totale årlige tilrenningen til innsjøen (nedbørfeltets
størrelse). Hvor god den naturgitte sirkulasjonen er i en innsjø, avhenger av innsjøens
geografiske beliggenhet (temperatur, nedbørsmønster, innsjøens vannkvalitet etc.),
vindpåvirkning (areal, form, islegging og vinddekningsgrad, etc.), dybdeforhold og
innsjøvannets oppholdstid og gjennomstrømning (hydrologisk regime etc.).
Det er gjort teoretiske beregninger for å belyse risiko for effekter av tilført veisalt til innsjøene
som ligger i nedbørsfeltet til den nye veistrekningen. Vurderingene baserer seg på 29
innsjøer på veistrekningen. Dette inkluderer både innsjøer som ligger langs dagens E18 og
innsjøer langs den nye fremtidige traseen. Det er beregnet forventet økning av
kloridkonsentrasjon i vannmassene og det er foretatt en erfaringsbasert vurdering av risikoen
for dannelse av saltgradient. Beregningene er basert på følgende data:
•
•
•
•
•
•
•

Veilengde innenfor innsjøens nedbørsfelt [m]
Areal nedbørsfelt [km²]
Årsavrenning [m³/år]
Mengde klorid tilført innsjøene fra veisalt [tonn/år]
Oppholdstid av vannmassene i innsjøene [år]
Vannvolum i innsjøen [m³]
Bakgrunnskonsentrasjon for klorid i topp- og bunnvann [mg/l]

Det er tatt utgangspunkt i en tilført saltmengde på 23 tonn salt pr km vei per år
(vintersesong) på strekningen, som er et gjennomsnittlig nivå for 4 felts vei. Basert på
fordelingen mellom natrium og klorid i salt (molvekt) er mengden klorid 13,9 tonn pr km vei
og år. På strekninger der dagens E18 skal opprettholdes er dagens saltnivå videreført i
beregningsgrunnlaget. På strekningene der E18 skal gjenbrukes i ny 4 felts vei (bygging av 2
nye felt), er det lagt inn halve saltmengden som tillegg (6,97 tonn klorid pr km) til dagens
saltforbruk.
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Flere av inngangsdataen er til dels usikre. For de fleste av innsjøene eksisterer det ikke tall for
volum av innsjøene. Volumberegningene er derfor vurdert mht. anslått middeldyp ganger
areal. Middeldyp er fastsatt på bakgrunn av utformingen på omkringliggende terreng og
innsjømorfologi. For eksempel er innsjøer i flatt myrlendt terreng satt til 5 m middeldyp,
mens i større innsjøer, eller innsjøer i bratt terreng er middeldyp satt til 7 eller 10 meter.
Basert på inngangsdataene er det beregnet forventet kloridkonsentrasjon i innsjøene som
følge av årlig saltforbruk i nedbørsfeltet etter at hele vannvolumet i innsjøene er skiftet ut,
dvs. tilstanden der det er balanse mellom tilført saltmengde og saltkonsentrasjon i innsjøen.
Det gjøres oppmerksom på at en her har håndtert kloridkonsentrasjonene fordelt i hele
vannmassen som ett volum. I praksis vil det være store forskjeller mellom topp- og bunnvann
og årstid, spesielt i de mest belastede innsjøene. I dypere innsjøer (> 5 m) vil det kunne være
økt risiko for dannelse av saltgradient. Hvor raskt kloridkonsentrasjonene vil øke og etter
hvert stabilisere seg i innsjøene etter at veien er satt i drift, vil være avhengig av faktorer slik
som oppholdstid og avstand til vei.
Det eksisterer ikke målinger av klorid i alle de 28 innsjøene. I innsjøer som ikke er berørt av
veiavrenning fra tidligere er det benyttet en bakgrunnskonsentrasjon på 5 mg/l i topp- og
bunnvann, noe som er normalt i innsjøer over marin grense. I innsjøer under marin grense er
det satt en bakgrunnskonsentrasjon på 10 mg/l (Saunes et al, 2019). For innsjøer som ligger i
nedbørfeltet til dagens E18 og som har målinger av klorid, inngår saltforbruket på ny vei i
beregningen (påvirkningen fra dagens E18 inngår i måleresultatet). For tilsvarende innsjøer
uten målinger av klorid (naturlig bakgrunnsverdi er antatt), inngår saltforbruket fra både
dagens og ny E18 (saltforbruket er justert der dagens E18 gjenbrukes i ny vei).
Alle tilgengelige referansedata er benyttet i beregningen, slik som tidligere
rapporter/utredninger, vannmiljødatabasen og innsjødatabasen til NVE. COWI har tidligere
utført undersøkelser av veisalt i Aklandtjenna, Molandsvann, Bakkevannet og Søndbøvann. I
tillegg har NIBIO utført før-undersøkelser i Store Sandvann, Stavvann, Savannet, Nybøtjerna,
Øygardstjørnane, Søndbøvann, Tyvann, Bakkevannet og Grummestadvannet. Måledata fra
disse innsjøene er brukt i beregningene (dybder og bakgrunnskonsentrasjoner for klorid i
topp- og bunnvann).
Det er definert en risikoklassifisering med hensyn på tilført veisalt til innsjøene langs
veistrekningen. Fremtidig utvikling og belastning er delt inn i 3 klasser, hhv. lav – middels –
høy. Bakgrunnen for risikokategoriene er vist i tabell 7-6.
I Statens vegvesen sitt prosjekt "saltSMART" fra 2010 ble det blant annet undersøkt effekter
på biologien i innsjøer som tilføres veisalt. Det ble vurdert at planteplankton er sensitive for
høye konsentrasjoner av klorid, og at innsjøer ikke bør overstige 25 mg/l klorid i
overflatevannet for å unngå skade på minst 90% av planktonartene (Haugen et al, 2010). Det
er derfor satt en grense på 25 mg/l i risikoklassifiseringen mellom moderat og høy
belastning.
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Resultater fra risikoklassifiseringen er vist i tabell 7-7. Totalt 15 av de 29 innsjøene vil kunne
få tydelige effekter (høy) som følge av veisalt. Flere av innsjøene er svært små og klassifiseres
ikke som egne vannforekomster, disse er merket med kursiv. Generelt er det også de minste
innsjøene som kommer dårligst ut i beregningene som følge av liten vannutskiftning og høy
tilførsel av veisalt. Enkelte av de mindre innsjøene vil trolig også bli beslaglagt av utfyllinger
fra veiutbyggingen. Sjiktning av vannmassene vil kunne medføre endret økologisk tilstand i
vannforekomstene. Grøtvann (Kragerø kommunes vannkilde) inngår ikke i tabell 7-7, da E18
kun grenser til innsjøens nedbørfelt. Her er det forutsatt tette grøfter med oppsamling og
bortledning av veivannet til Grytvannselva som vil forhindre en mulig (teoretisk) tilrenning av
veisalt (og annen forurensning) til Grøtvann via grunnen.
Tabell 7-6: Beskrivelse av risikokategorier i vurderingen av fremtidig tilførsel av klorid i veisalt og påvirkning på
innsjøer langs ny E18.
Risikokategorier, fremtidig

Vurdering

påvirkning av klorid i innsjøene
Lav

Beskjeden økning i kloridinnhold og/eller
lav risiko for sjiktninger i vannmassene

Moderat

Merkbar økning i kloridinnhold (men <25 mg/l) og/eller lav risiko for sjiktning av
vannmassene

Høy

Sterk økning i kloridinnholdet i vannmassene (>25 mg/l) og høy sannsynlighet for
dannelse av sjiktninger i vannmassene
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Tabell 7-7: Klassifisering av risiko for negative effekter som følge av økt tilførsel av veisalt fra E18, etter utbygging av ny 4-felts vei.
Innsjø navn

Langtjern(3)

Kråketjern
Delstrekning 1

Store Sandvann

(2)

Stavvann

Savannet(2)

Vurdering risikoklassifisering klorid, Jf.

(km²)

nedbørsfelt

nedbørsfeltet

klorid til innsjø

konsentrasjon,

kloridkonsentrasjon

Tabell 2.

(km²)

[m]

[tonn pr år]

klorid [mg/l])

[mg/l])

Molandsvann

Småtjenn (1, 3)

18.4

0.8

1620

22.6

0.222

Øygardstjørnane
Bråtvann (1)
Søndbøvatn (1,2)

3.1
70

620

1360
950

3.5
8.6

5
5
5

26.4

Moderat

33.5

Høy

13.3

5
5

49.0

19.0

3.25

12.3

13.3

2.6

2.9

24.7

5

64.2

4.9

5

942.4

4

45

1770

0.9

1500

0.12

350

0.659

6.9

4000

55.8

10,2

0.012

2.5

2260

31.5

5

24,9

0.28

770

10.7

5

62,9

20.9

28.7

37.1

20.9

5

41.1

22.8

2

1500

0.011

1.7

1300

18.1

36

5344,5

0.926

6.5

2800

7.35

2800

39.1

10

33.418.4

0.036

39.1

19.1

24.1
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Høy

19.9

0.7

0.012
(1,2)

8.8

1320

0.46

250

13.9

0.6

0.004

Nybøtjerna (1,2)

630

0.052

0.006

(1)

1000

0.64

0.198

(1,2)

1

0.9

0.55

0.014

Snøreistjenn (3)

ng 3

Forventet fremtidig

0.172

Kroktjenna3)

Delstrekning 2

Bakgrunns-

0.054

(2)

rekni

Tilført mengde

0.005

Nattvann

Paddetjenn

Delst

Veilengde i

0.002

(3)

Langtjerna

Areal

0.019

Lauvlandstjenn(3)
Sandvann

Innsjøareal

Moderat
Høy
Lav

Høy
Lav

Høy, men antatt grunt tjern.
Saltsjiktninger usikkert
Høy

Høy. Blir trolig beslaglagt av
veiutbyggingen
Moderat
Moderat
Høy, men antatt grunt tjern.
Saltsjiktninger usikkert

Høy, men grunn innsjø og
saltsjiktninger usikkert
Høy

Moderat
Moderat
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Plasstjenn(1,2)

0.012

Svarttjenn (3)

0.001

Lona

0.164

(1)

Tyvann(1,2)
Gjerdedalskilen

(1)

Tisjøtjenna
Delstrekning 4

Hullvann(1,2)

Risørveien

Skaugtjenna

Bakkevannet

(1,2)

0.237

14.4

0.16

330

4.6

15.5

5800
11400

46.3

Høy, svært lite tjern med lite volum

159

15.6

19.8

fortynning

3.2

5

16.1

4500

62.8

2900

40.5

0.089
0.58

(1,2)

0.930
0.24

900

3100
3100
740

Moderat

17.516.3

3.09

230

23.7

10

10.3

0.001

5

80.9

740

0.115

Aklandstjenna (1,2)

1030

0.045

Teksttjenn(1)

Grummestadvannet

1.1

5

10
9

12.6

10

43.2
43.2
24.7

14.3
12.8

Moderat

Moderat. Stor tilførsel, men stor
Moderat
Moderat
Lav

22,7

Moderat

10

11.4

Lav

7.7

24.8

8

9.3

19.1

21.6

1) Innsjøer som ligger i nedbørsfeltet til dagens E18,
2) Innsjøer som tidligere er prøvetatt/undersøkt, hvor bakgrunnsdata foreligger og som er oppgitt som gjennomsnitt av overflatevann og bunnvann.
3) Svært liten innsjø, ikke ansett som egen vannforekomst (ref. Vann.nett). Merket med kursiv tekst.
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Tiltak mot saltavrenning kan skje på 2 måter;
•
•

Redusere saltforbruket
Samle opp og lede saltholdig overvann ut av nedbørfeltet til innsjøen (forutsatt til en
mindre sårbar resipient) eller lede det saltholdige overvannet til utslipp nedstrøms
innsjøen (forutsatt mindre sårbarhet nedstrøms).

Det er ikke mulig å tilbakeholde/rense vekk saltet i avrenningsvannet. Oppsamling og
bortledning av veisaltet krever tette grøfter (membran) kombinert med et ledningsnett eller
kantoppsamling med sluk i asfalt (gateløsning). En oppsamlingsløsning medfører at
saltholdig vann slippes ut til en resipient i et konsentrert punkt. Dette forutsetter en robust
resipient som tåler utslippet.
Anbefalt drensløsning basert på filtergrøfter bidrar til lokal utledning og infiltrasjon av
veivannet. Dette gir en mest mulig naturlig forsinkelse og fordeling av salttilførselen til
innsjøen over året tilsvarende det naturlige avrenningsforløpet i innsjøens nedbørfelt. Derfor
vil anbefalt drensløsning bidra til å avdempe påvirkningen av veisalt i vassdragene.
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9 Vedlegg
9.1 Vedlegg 1 - Oversikt over kryssinger av vannveier
KartVassdrag / bekkeløp
referanse

Ca profil

Type kryssing

Elveløp må legges om i område under ny bru og til side for tilløpsfylling i sør. Bru høyt
over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Liten bekkekulvert
Bekk/grøft langs G Sørlandske ved kryssing av ny E18
Ny brukryssing tett på eksisterende lokalvegbru/sluse. Bru høyt over elveløpet, påvirker
Bru
ikke vassdragets flomkapasitet
Nedføringsnisje i bergskjæring, lukking under veg
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Kulvert under eksist. E18 må vurderes oppgradert.
Liten bekkekulvert
Liten bekkekulvert
Nedføringsnisje i bergskjæring, lukking under veg
Nedføringsnisje i bergskjæring, lukking under veg. Kulvert under eksist. E18 må
Liten bekkekulvert
vurderes oppgradert.
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Kulvert under eksist. E18 må oppgraderes.
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet. Mulig lokal liten
Bru
bekkekulvert under lokalveg
Veg på fylling. Kulvert under eksist. E18 må vurderes oppgradert.
Liten bekkekulvert
Veg på fylling
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Bekk må omlegges et lengre strekk nedstrøms bekkekulvert
Liten bekkekulvert
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Bru
Liten bekkekulvert
Utløp til bekk mot Gjerdedalskilen fra lavpunkt vegsystem
Bekk lukkes gjennom veg og et stykke nedstrøms veg. Bekk må omlegges et lengre
Liten bekkekulvert
strekk oppstrøms og nedstrøms bekkekulvert
Bru
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Bekk omlegges på et lite strekk nedstrøms kulvert
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Bekk omlegges på et lite strekk oppstrøms og nedstrøms kulvert
Stor bekkekulvert
Veg på fylling. Kryssing av E18. Høyde kulvert må tilpasses kjørekulvert for veg.
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Lav kryssing av lokalveg
Stor bekkekulvert
Veg på fylling. Lav kryssing av lokalveg
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Bekk omlegges på et lite strekk oppstrøms kulvert
Liten bekkekulvert
Veg på fylling
Liten bekkekulvert
Nedføringsnisje i lav bergskjæring, lukking under veg
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Bekk omlegges et lengre strekk nedstrøms kulvert
Liten bekkekulvert
Veg på fylling
Liten bekkekulvert
Nedføringsnisje i lav bergskjæring, lukking under veg
Nedføringsnisje i lav bergskjæring, lukking under veg. Ny kulvert også under omlagt
Liten bekkekulvert
lokalveg nedstrøms
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Kulvert under eksist. E18 er sjekket. Kapasitet ok
Mange mindre bekker på strekningen som avskjæres av ny sørgående E18. Lukkinger
Liten bekkekulvert
må tilpasses eksisterende overvannssystem for nordgående E18.
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Kulvert under eksist. E18 må vurderes oppgradert
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Bru
Nivå på 200-årsflom fra Gjerstadvassdraget dimensjonerende for veghøyde. Min
Stor bekkekulvert
veghøyde beregnet kote 37
Bru
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Eksist. overvannssystem har for liten dimensjon og kommer i konflikt med nytt kryss.
Liten bekkekulvert
Ny bekkekulvert oppgraderes og etableres langs sørgående felt av E18 fram til
eksisterende åpent løp i nord.
Lukket løsning under eksisterende bru. Mulig åpen løsning i sidegrøft lokalveg under
Liten bekkekulvert
ny bru for nordgående E18.
Forlengelse av små bekkekulverter under ny nordgående E18. Eksist. kulverter under
Små bekkekulverter
eksist. E18 må vurderes oppgradert.
Bru
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Forlengelse av små bekkekulverter under ny nordgående E18. Eksist. kulverter under
Små bekkekulverter
eksist. E18 må vurderes oppgradert.
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Kulvert under eksist. E18 må vurderes oppgradert
Forlengelse av små bekkekulverter under ny nordgående E18. Eksist. kulverter under
Små bekkekulverter
eksist. E18 må vurderes oppgradert.
Veg på fylling. Noe omlegging av bekkeløp oppstrøms og nedstrøms.
Liten bekkekulvert
Liten bekkekulvert
Veg på fylling.
Liten bekkekulvert
Veg på fylling. Noe omlegging av bekkeløp oppstrøms og nedstrøms.
Bekkedrag lukkes delvis fram til utslipp bekk ved Kroktjenna ved hjelp av
Liten bekkekulvert
nedføringsnisjer og inntaksløsninger. Alternativt åpent løp i sideareal veg.
Liten bekkekulvert
Bekkekulvert for terregvann avskjært av ny veg. Ledes mot Paddetjern
Bekkedrag lukkes fram til utslipp bekk ved Djupmyr ved hjelp av nedføringsnisjer og
Liten bekkekulvert
inntaksløsninger. Alternativt åpent løp i sideareal veg.
Bru
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Veg på fylling. Sidebratt terreng medfører at mye av bekkens lengdefall må tas ut på
Liten bekkekulvert
nedstrøms fyllingsskråning veg
Bru

1

Gongeelva

53100 - 53400

1.1

Bekk langs Gamle sørlandske

52050 - 52100

2

Bakkevannet

51550

2.1
2.2
2.3

Navnløs bekk
Navnløs bekk
Navnløs bekk

49420
48810
48760

2.4

Navnløs bekk

48570

3

Stidalskilen

48420

4

Auråa

47530

5
6
7
8
8.1

Vesterbekk
Tisjødalsgruva
Damtjerr
Tisjø
Lavpunkt vegkryss Gjerdemyra

46790
45270
45030
44470
43580

8.2

Bekk ved Holtane

42650 - 43100

9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12
13
13.1
13.2
13.3

Tyvannselva
Bekk Brynemo 1
Bekk Brynemo 2
Kvennvannselva 1
Kvennvannselva sidebekk
Kvennvannselva 2
Dammyra (Røssbekk)
Blautmyrdalen
Helvetestjenn
Navnløs bekk
Navnløs bekk
Navnløs bekk

41950 - 42100
40440 - 40520
40230 - 40340
38580
Lokalveg
Lokalveg
36250 - 36270
35690 - 35750
35390 - 35490
33760 - 33970
33780
33610

13.4

Navnløs bekk

14

Stebekken

14.1

Bekkedrag langs eksist. E18

31750 - 33130

15
16

31520
29040

18

Østerholtheia
Kjerstembekken nord
Østerholt (Kjerrstembekken
sør)
Holtefjorden

18.1

Bekk fra Nybøtjerna

18.2

Bekk fra Lindtjern

18.3

Flere mindre bekker

19

Haugelva

19.1

Flere mindre bekker

20

Djuptjennmyr

20.1

Flere mindre bekker

20.2
20.3
20.4

Bekk fra Lindtjenn
Bekk ved Grimsbumyrene
Bekk ved Djupmyr

20.5

Bekkedrag i Langemyrdalen

20.6

Navnløs bekk

20.7

Bekkedrag i Barlinddalen

21

Savannet

12760

22

Knutebekken

12440

23

Store Venemyr

11180

Liten bekkekulvert

23.1

Bekk ved Byttingsmyr

9290

Liten bekkekulvert

24
25
26
27

Skjerkholt
Sambermyra
Langtjern
Storelva

4170
3150
2830
1480

Bru
Liten bekkekulvert
Liten bekkekulvert
Bru

17

33440
33250

27790
26470
24510 - 24910
24030
21950 - 23850
21900
21000 - 21850
20650
19840 - 20500
19560
17740
15840
15000 - 15840
14110
13050 - 13500

Merknad

Veg på fylling. Noe omlegging av bekkeløp oppstrøms og nedstrøms.
Ligger på vannskillet, men kulvert etableres for å sikre vanngjennonstrømning fra
Byttingsmyra mot Store Sandvann
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
Veg på fylling
Veg på fylling. Noe omlegging av bekkeløp oppstrøms
Bru høyt over elveløpet, påvirker ikke vassdragets flomkapasitet
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