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GRUNNLAG

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning er det ihht håndbok
v723 Konsekvensvurderinger gjennomført en sårbarhetsvurdering av aktuelle berørte resipienter.
Metode for vurdering av sårbarhet er beskrevet i Statens vegvesen rapport nr. 597
Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra veg under anlegg- og driftsfase. For mer
detaljert metodebeskrivelse henvises det til rapporten.
Det er kun overflatevann (ferskvann) som kan sårbarhetsvurderes etter denne metoden. Berørte
brakk- og saltvannsresipienter er vurdert etter økologisk tilstand av resipientene samt eventuelle
brukerinteresser som kan bli påvirket av utslipp av forurenset overvann.
Reguleringsplanen omfatter ikke planlegging av løsninger for overvann fra veien, og vurdering opp
mot håndbok N200 er ikke gjort i dette notatet.

1.1. Vurdering av sårbarhet
En vannforekomst sin sårbarhet er definert slik (Statens vegvesen, rapport nr. 597):
«En vannforekomst sin evne til å tåle og eventuelt restitueres etter aktiviteter eller endringer i
miljøforholdene.»
Kriterier for sårbarhet for vannforekomstene er knyttet opp mot ÅDT (årlig døgntrafikk),
Vannforskriften og målsettingene her, samt prinsippene i Naturmangfoldloven. Sårbarheten vurderes
ved ÅDT mellom 3 000 - 30 000. Under 3 000 ÅDT trenger en ikke vurdere rensing, og over 30 000
ÅDT skal rensing gjennomføres.
Se for øvrig Figur 1, Figur 2.
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Figur 1. NORWATs anbefalte håndtering av avrenningsvann i driftsfasen basert på trafikkmengde og
vannforekomstens sårbarhet (Statens vegvesen, rapport nr. 597).

Figur 2. Sårbarhetsmatriser for vurdering av vannforekomsters sårbarhet basert på kriterier fra vannforskriften
(øverst) og naturmangfoldloven (nederst).

1.2. Vurdering av økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster
Vurderingene av økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene er hentet ut fra vann-nett. Vannnett opererer med ulike pålitelighetsgrader (presisjon) for vurderingene basert på hvor bl. a frekvens
av prøvetaking, mengde data og hvilke parametere det er prøvetatt for.
Klassifiseringen følger metode beskrevet i Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann
(Direktoratsgruppa, 2018), som oppgir følgende for vurdering av pålitelighetsgrad:
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2.

RESIPIENTER

En oversikt over resipienter innenfor planområdet og resipienter som potensielt kan motta
forurenset overvann fra planområdet er vist i Figur 1. Marint naturmangfold er vist i FIGUR.
Det må gjøres en mer detaljert vurdering i senere fase for å fastsette behov for rensing av overvann
med utslipp til brakk- og saltvannsresipientene.

Figur 3 Oversikt over aktuelle resipienter hentet fra Vann-nett. Oransje farge viser resipienter med dårlig
økologisk tilstand, gul farge viser resipienter med moderat økologisk tilstand og grønn farge viser resipienter
med god økologisk tilstand.
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Figur 4 Oversikt over registrert marint naturmangfold i berørte vannforekomster (natrubase.no)

2.1. Flostadøysund, bekkefelt (018-172-R)
Vannforekomsten er den eneste ferskvannsforekomsten som vil kunne bli berørt, og dermed den
eneste som er sårbarhetsvurdert.
Forekomsten er vurdert til middels sårbarhet.
Kriterier for
sårbarhet

Lav
sårbarhet

Middels
sårbarhet

Høy
sårbarhet

økologisk og kjemisk
tilstand
Størrelse på
vannforekomst
Vanntype (kalk)
Vanntype (humus)
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Dokumentasjon
God, moddels presisjon (informasjon
mangler). Foreligger data fra vannmiljø
(2006). God tilstand for total alkalitet
og tot-N, svært god tilstand for tot-P,
ANC, pH og ammonium. God tilstand
for vannregionspesifikke stoffer;
arenikk-, kobber- og sink- inkl.
forbindelser.
God kjemisk tilstand, med lav presisjon.
Analysert for nikkel og kadmium

3
3
3

Små
Kalkfattig
Klar
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Kriterier for
sårbarhet
Beskyttet område
iht vannforskirgetn

Lav
sårbarhet

1

Vei langs
vannforekomst

1

Kantvegetasjon
mellom vei og vann

1

Kriterier for
sårbarhet
Relevante
naturtyper
Ansvarsarter
Truede arter
Fredede arter
Prioriterte arter
Nær truede arter
Poeng,
gjennomsnitt
Samlet vurdering

Høy
sårbarhet

1

Andre påvirkninger
Brukerinteresser/øk
osystemtjenester

Poeng,
gjennomsnitt
Samlet vurdering

Middels
sårbarhet

Dokumentasjon
Ingen
Stor grad av påvirkning fra introdusert
art (sørv) og liten grad av påvirkning fra
diffus sur nedbør.

2

Ingen betydelige
Vei krysser kanal mellom Ulsryggtjern
og Stemmetjønn med bru (?). Areal for
industi øst for Ulleråsen og areal sør
for Heggedalen drenererer ikke til
vannforekomsten, utenfor nedbørsfelt.
Areal i nord vil trolig drenere mot
vannforekomsten
Veien krysser i bru, ellers god avstand
til vannforekomst og rikelig med
kantvegetasjon. Tilsvarende for
industriområde.

2,0
Middels sårbarhet
Lav
sårbarhet

Middels
sårbarhet

Høy
sårbarhet

1
1
1
1
1
1

Dokumentasjon
Naturlig fisketomme tjern, C-verdi
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

1,0
Middels sårbarhet
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2.2. Neskilen – Rånehølen (0120030202-1-C)
Ferskvannspåvirket fjord, med moderat kjemisk tilstand. Tilstanden er vurdert ut fra metaller og
miljøgifter målt i sediment. Vann-nett opplyser om at det er forventet at noe forurensede
sedimenter har blitt spredt fra Bukkevikva før opprydding.

To mindre ålegressforekomster i sundet mellom Eydehavn og Frisøya. Rånehølen er registrert som
viktig brakkvannsdelta.
Rensing bør vurderes grunnet marine naturtyper, samt fjordens økologiske tilstand og fysiske
egenskaper (oppholdstid, strømningshastighet etc).

2.3. Tromøysundet – Bekkevika (0120030202-2-C)
God kjemisk tilstand, med lav presisjon. Vann-nett kommenterer at opprydding i Eydehavn er
ferdigstilt og tilstanden i sediment er betydelig forbedret. Dårlig kjemisk tilstand, med lav presisjon.

Ingen registrerte marine naturtyper som vil kunne påvirkes av utslipp av overvann.
Rensing bør vurderes grunnet marine fjordens fysiske egenskaper (oppholdstid, strømningshastighet
etc).
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2.4. Flosterfjorden (0120030100-C)
Moderat tilstand, med lav presisjon. God kjemisk tilstand, med lav presisjon.

Ålegrassamfunn registrert ved Breivik. Moderat økologisk tilstand, samt lang oppholdstid og svak
strømningshastighet indikerer at overvann bør renses før utslipp til fjorden.

2.5. Tromøysundet (0120030201-2-C)
Dårlig økologisk tilstand med lav presisjon. Dårlig kjemisk tilstand, med lav presisjon.

Mindre ålegrassamfunn registrert ved Åmdalsøyra. Rensing bør vurderes grunnet marine naturtyper,
samt fjordens økologiske tilstand og fysiske egenskaper (oppholdstid, strømningshastighet etc).

side 7 av

7

