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Forord 
Denne semesteroppgaven er skrevet som en del av faget praktisk naturforvaltning (NATF 

301) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Målet med oppgaven har vært å utføre en 

gitt oppgave fra en ekstern oppdragsgiver. Arbeidet har basert seg på å finne relevant 

informasjon, ha dialog med oppdragsgiver og utarbeide en rapport. Vi valgte en oppgave gitt 

av Bærekraftig Follo som omhandler vannkvalitet, problemer og anbefalte tiltak i en av 

Gjersjøens tilløpsbekker. Oppgaven går ut på om utbygging og annen menneskelig påvirkning 

utenom jordbruksdrift også kan være en viktig del av forklaringen på den dårlige tilstanden i 

bekken. Mye av tiden har gått med på å lese rapporter som omhandler bekken og 

sammenstilling av dette. Vi håper oppgaven bidrar til å øke fokuset på alternative 

forurensingskilder ved implementeringen av EUs vannrammedirektiv. 

 

Takk til Knut Bjørkelo i Bærekraftig Follo for oppgaven og tips underveis. Takk til Anita 

Borge som har vært behjelpelig med å tipse oss om hvem vi kunne kontakte i forbindelse med 

de forskjellige temaene våre.  Vi vil også rette en takk til Ida Nilsson ved Franzefoss As for 

gode og utfyllende svar, Ida Egge Johnsen i Oppegård kommune for god informasjon, samt 

Per Antonsen i Klima og forurensingsdirektoratet for hjelp med regelverket. Takk til Helene 

Mathisen i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus for oversendelse av 

rapporter og ikke minst takk til Kjersti Wike Kronvall i miljøseksjonen og Marit Kristin 

Skibakk fra Statens Vegvesen for gode innspill og informasjon som har vært til stor hjelp for 

videre arbeidet med veipåvirkning. 
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Jeanette Thimamontri      Thomas Sørensen 
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Sammendrag 

I denne oppgaven undersøkes alternative menneskeskapte forurensingskilder i bekken 

Fåleslora sitt nedbørsfelt. Dette er en bekk som er god undersøkt av Norsk Institutt for 

vannforskning med tanke på vannkvalitet. Forurensingskildene som er fokusert på i oppgaven 

er, vann og avløp, veg og veganlegg, pukkverk/betongdrift samt til dels jordbruk. 

Forurensingskildene i Fåleslora er diffuse. Enkelte rapporter viser til jordbruk og kloakk som 

den største forurensingskilden, mens andre rapporter mener avrenning fra veg er den største 

påvirkningskilden. Så lenge pukkverket produserer pukk på sprengstein fra Nøstvedttunnelsen 

vil avrenning her fra trolig bidra vesentlig med avrenning av nitrogen til Fåleslora. Bekken får 

også tilført næringsstoffer fra vann og avløp, samt veganlegg. Den økologiske tilstanden i 

bekken karakteriseres som dårlig ut i fra nivåer av fosfor og termostabile koliforme bakterier 

og svært dårlig ut i fra nivået av nitrogen.  

Miljøpåvirkning fra vei til Fåleslora er lite dokumentert, og det fins ikke tall eller 

klassifisering  med tanke på vannkvalitet. Ved hjelp av en rapport fra Statens Vegvesen har vi 

estimert mulig forurensning fra vei til vann ved å beregne anbefalte utslippsfaktorer i g/km/år 

basert på årsdøgntrafikk. Tallene kan dessverre ikke overføres til mengde per liter i vannet, 

men sier noe om hvilke veistrekninger som genererer mest forurensning, hvor man kan 

redusere mest hvis man setter i gang tiltak. Derimot fins det studier på veinære innsjøer, 

inkludert Gjersjøen, som klassifiserer innsjøen basert på kobber og Nikkel tilsvarende 

henholdsvis sterkt og markert forurenset etter Klifs veileder. Dette viser en økning og 

forverring av tilstand fra prøvetakinger i 2005 til 2010, de siste prøvetakingene. I et studie 

som tok for seg også tilførslebekker til veinære Padderudvannet, viste det seg at kobber og 

nikkel var sterkt forurenset, men mindre i innsjøevannet. Det kan tyde på at Fåleslora er 

minimum sterkt forurenset, om ikke mer, av kobber. Kobber viser sammenheng med ÅDT, er 

et økende problem fra vei til vann, og for å unngå en forverring av miljøtilstand i Fåleslora, og 

ikke minst drikkevannskilden, at det settes i gang prøvetakinger og egnede tiltak i Fåleslora 

og eventuelt i andre tilførselsbekker. Veisalting kan gi høyere konduktivitet, som i Gjersjøen, 

og i verste fall føre til saltjiktning, men vil trolig ikke bli et problem i Gjersjøen i og med at 

det er vedtatt utfasing av veisalting i Åskommune innen 2015. 

Når det gjelder fisk, har det blitt utført en undersøkelse og elfiske i 2011hvor det ikke ble 

påvist fisk i Fåleslora. Ved befaring har vi observert en fisk i nederste del av Fåleslora, i 

utløpet av en stikkrenne fra vei. Fiskeundersøkelsen stiller spørsmål om det kan være dårlig 
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vannkvalitet som er årsaken. I studiet fra Padderudvann, var det dårlig vannkvalitet uten at det 

påvirket fisken. Det kan muligens være andre årsaker til at det ikke fisk i Fåleslora, som at 

stikkrennene under veiene er tette, at det er så mye søppel at det skaper barrierer. 

 

Introduksjon 

I 1995 ble det i EU-landene tatt initiativ til utvikling av en felles politikk og et felles regelverk 

for å beskytte og fremme bærekraftig bruk av vannforekomstene. Resultatet av det var EUs 

vanndirektiv som ble vedtatt 22. desember 2000 (St.prp.nr.75 2008). Gjennom EØS-avtalen 

forpliktet Norge seg til dette rammedirektivet og i den forbindelse ble vannforskriften vedtatt 

ved kongelig resolusjon 15. desember 2006 (vannportalen.no(a)). Vannforskriften legger 

rammene for hvordan vannmiljøet skal bedres og bevares i henhold til EUs vanndirektiv, for å 

sikre miljøtilstanden i alle typer vannforekomster som ferskvann, grunnvann og kystvann 

(vannportalen.no(a)). Et viktig moment i vanndirektivet er at «forvaltningen av vann skal 

være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert 

og tilrettelagt for bred medvirkning (vannportalen.no(b)).  Forpliktelsene som Norge og andre 

land har inngått, innebærer at alle vannforekomster skal oppnå minimum god økologisk 

tilstand. Er tilstanden dårligere enn det må det settes i gang tiltak for å bringe tilstanden opp 

til akseptabelt nivå (figur 1). De forskjellige tilstandsnivåene er satt ut i fra viktige kjemiske, 

fysiske og biologiske parametre og sees i forhold til avvik fra naturtilstanden 

(Direktoratsgruppa 2009). 

 

Figur 1. Tilstandsklassene i en tenkt vannforekomst. Utbedring kreves når tilstanden karakteriseres som moderat eller 
verre. Figur hentet fra Direktoratsgruppa (2009) 

Ansvaret for å koordinere arbeidet med vannforskriften er gitt nasjonale 

vannregionsmyndigheter (Pura.no (a)). Norge er delt inn i elleve vannregionsmyndigheter 

som har ansvaret for 16 vannregioner. I vannregion Glomma, har PURA ansvaret for 
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vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. PURA er et interkommunalt 

samarbeid mellom Ås, Ski, Oppegård, Nesodden og Oslo (Pura.no (a)). Vannområde 

Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget består av 32 mindre vannforekomster 

fordelt på 20 bekker/elver, åtte innsjøer, to kystvann og to grunnvann (vannportalen.no (c)). 

Gjersjøen med tilløpsbekker er en av disse vannforekomstene (Løvstad 2010).  

NIVA har foretatt vannmålinger av Gjersjøen med tilhørende tilløpsbekker helt tilbake siden 

1960-tallet, så det eksisterer en relativt lang tidsserie over vassdraget (Haande et al 2005). 

Vannforekomsten er generelt karakterisert som moderat med tendens mot dårlig på grunn av 

fosfortilførsler fra forskjellige kilder (Pura.no (b)). I 1950-årene fikk man blant annet en 

massiv oppblomstring av blågrønnalger som følge av svære tilførsler av fosfor fra urenset 

husholdningskloakk.  Siden da har tilstanden bedret seg noe, selv om nitrogeninnholdet 

fortsatt er veldig høyt. Alikevel er som tidligere nevnt innsjøen karakterisert som moderat. 

Tilløpsbekkene til Gjersjøen viser høye konsentrasjoner av både fosfor, nitrogen og 

tarmbakterier og det har vært ingen forbedringer siden ca. 1990 (Haande et al 2012). 

«Bærekraftig Follo» er et forum med representanter fra frivillige organisasjoner i Follo som 

ønsker å fremme natur og friluftsliv til lokalbefolkningen. De har engasjert oss studenter til å 

se nærmere på Gjersjøvassdraget i forhold til miljøtilstand. I denne rapporten er fokuset lagt 

på Fåleslora (Vassflobekken), som er en tilløpsbekk til Gjersjøen. Som de andre 

tilløpsbekkene er tilstanden veldig dårlig i Fåleslora. Denne bekken klassifiseres som «dårlig» 

utafra innholdet av totalfosfor og tarmbakterier, og «meget dårlig» utafra innholdet av 

totalnitrogen etter SFTs klassifiseringssytem (tabell 1) (Haande et al 2012).   

 

Tabell 1. Målinger av totalfosfor, totalnitrogen og t.coli-bakterier i Fåleslora mellom 2005-2011. Den røde fargen tilsvarer 
tilstand «meget dårlig» og den rosa fargen tilsvarer dårlig i henhold til SFTs klassifiseringssystem (Direktoratsgruppa 
2009; Haande et al 2012) 

Fåleslora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tot-P 32 28 39 91 23 36 30 

Tot-N 3302 2913 4238 7107 7758 5758 4025 

T.coli 725 1770 2600 2600 724 647 854 

 

Det er foretatt flere runder med prøvefiske ved hjelp av EL-fiskeapparat, men det er ikke 

påvist fisk i bekken de siste årene (Enerud 2011). Målet om å oppnå «god økologisk tilstand» 

i Fåleslora skal i utgangspunktet være gjennomført til 2015, men man har fått dispensasjon til 

2021 (Pura.no (b)). For å oppnå «god økologisk tilstand» kreves det at konsentrasjonen av 
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Tot-P er < 15µ P/l, og < 150 t.coli/100ml. (Weideborg 2002). Et annet konkret mål der de 

biologiske parameterene blir viktige er at det innen 2021 skal være mulig å bedrive 

fritidsfiske og benytte Fåleslora til vanning i jordbruks-øyemed (Weideborg 2002).  

Det vi vil fokusere nærmere på er årsakssammenhenger som bidrar til dagens tilstand i 

Fåleslora. Hvorfor er det høye nivåer av Tot-P, Tot-N og t.coli i Fåleslora og hvilke andre 

forurensingfaktorer kan være aktuelle? For å tilnærme oss problemstillingen vil vi se nærmere 

på problemområder som avrenning fra landbruk, lekkasjer fra vann- og avløpsrør, avrenning 

fra vei og tette flater og om nær tilknytta industri i form av et pukkverk kan være et problem. 

Endelig vil vi komme inn på tiltak som kan bedre tilstanden i Fåleslora   

Områdebeskrivelse 
 

Fåleslora er en bekk som ligger nord i Ås kommune i Akershus fylke. Bekken drenerer ut i 

den sørlige delen av Gjersjøen som ligger i Oppegård og Ås kommune (Figur 2). Gjersjøen 

fungerer som drikkevannskilde for de to kommunene.  Fåleslora starter ved Nygårdskrysset 

og renner nordover mot Vinterbro. Bekken er ca 3,7 km lang og med et nedbørsfelt på om lag 

5,6 km
2
. Området ved Nygårdskrysset er preget av dyrket mark og bebyggelse/veg. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Gjersjøens nedbørsfelt med Fåleslora uthevet med rød firkant. Mer detaljert kart over området i firkanten sees i 

figur 3 (Oredal et al. 2002). 
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Figur 3: Kart over Fåleslora fra starten ved Nygårdkrysset i kartet til venstre og videre nordover til Vinterbro. Kartet til 

høyre overlapper en del med kartet til venstre. Kartet til høyre viser Fåleslora fra sørenden av pukkverket og videre til 

utløpet i Gjersjøen. I begge kartene er bekken lagt over alle andre kartlag for å vise så tydelig som mulig hvor bekkeleiet 

går. Det vil derfor ikke vises så godt hvor bekken er lagt i rør. (Kart fra NVE Atlas) 

 

Ned dalen er det forholdsvis bratte skråninger på hver side av bekken, med E18 på vestsiden. 

Skråningen på østsiden av bekken er preget av høybonitets lågurtgranskog, mens langs 

bekken finnes noe gråor-heggeskog og storbregneskog. Fyllingen som E18 ligger på går 

mange steder nesten helt ned til bekken. E18 ligger ca 20 meter høyere enn bekken. Det ligger 

også flere gamle stikkrenner igjen i bekken, som mulig har vært brukt i forbindelse med E18 

en gang i tiden (Foto 1). Det er en avkjøring på E18 hvor det er satt opp turistinformasjon. 

Området nedenfor denne skråningen er mye benyttet til å kaste søppel og diverse, området er 

karakterisert i en landskapsrapport fra statens vegvesen (2005) som ”lokal søppelplass”. 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Fåleslora renner langs E18. Autovernet vises så vidt oppe til høyre i bildet. Bilder viser også to av de gamle 

stikkrennene som ligger i bekken. Foto av Runar Myrvang. 

 

Fåleslora renner så gjennom et lite område med dyrket mark i Vinterdalen rett før Franzefoss 

pukkverk (Foto 2). Bekken er lagt i rør ca 350 meter fra sørenden av Franzefoss pukkverk og 

går under E6/E18 før den kommer til syne igjen på vestsiden av E6/E18.  

 

 

Foto 2: I nedre deler ved Vinterbro renner Fåleslora gjennom et område med dyrket mark før den er lagt i rør rett før 

vegen inn til pukkverket som sees i bakgrunnen i bildet. Foto av Runar Myrvang 

 

Bekken renner forbi Nordre Follo renseanlegg med riksveg 156 på vestsiden og E18 på 

østsiden. Bekken går så gjennom en stikkrenne under riksveg 156 før den renner ut i 

Gjersjøen. Utløpet ved Gjersjøen består av et mindre område med våtmark. Vegetasjonen 
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preges av krattskog ved bredden av innsjøen og relativt høyvokst sumpvegetasjon med bl.a. 

takrør, sverdlilje, kvass-starr, dunkjevle og elvesnelle (Statens vegvesen 2011). 

 

Metode 

Etter et møte med Knut Bjørkelo fra Bærekraftig Follo fikk vi innsikt i de forskjellige 

vannforekomstene i Gjersjøen sitt nedbørsfelt. For at oppgaven ikke skulle bli for omfattende 

i forhold til rammene for faget bestemte vi oss for å konsentrere oss om Fåleslora. Vi fikk også 

tips om hvor vi kunne finne aktuell litteratur, og hvordan vi skulle komme i gang. Videre gikk det mye 

tid til å lese oss opp på temaet, for å danne et grunnlag for oppgaven.  

Oppgaven er i all hovedsak gjennomført som en litteraturstudie. Fåleslora er godt overvåket 

av NIVA med tanke på vannkvalitet, med overvåkningsdata helt tilbake til 1970 tallet. Mye 

av datamaterialet i oppgaven er derfor hentet her fra. Vårt fokus har vært å finne ut hvilke 

forurensingskilder kan ha påvirkning på vannkvaliteten i Fåleslora foruten jordbruket. Vi har 

da konsentrert oss om veg og anlegg, pukkverket/betongproduksjon, samt vann og 

avløpsanlegg. Vi tok med en liten del som omhandler jordbruket i og med at store deler av 

nedbørsfeltet ved Nygårdskrysset består av dyrket mark.  

Vi har vært i kontakt med PURA i og med at det er de som har ansvaret for implementeringen 

av EUs vanndirektiv i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. De 

aktuelle kommunene ble også kontaktet for å finne ut hvilke målsetting de har og hva som blir 

prioritert i arbeidet for å bedre vannkvaliteten i området. Etter å ha kontaktet Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus fikk vi tilsendt en kontrollrapport fra deres besøk av Franzefoss AS i 2012. 

Miljøansvarlig i Franzefoss AS ble så kontaktet for å høre hvilke rutiner de har på 

overvåkning av utslipp fra pukkverket og eventuell hvilke planer de har for å minimere 

utslipp.  

Når det gjelder vei, har vi vært i kontakt med Statens Vegvesen og Fylkesmannen for å få 

innspill og informasjon og tall på potensielle forurensningskilder fra vei. Vi har brukt en 

rapport fra Statens Vegevesen for å beregne gjennomsnittstall på utslippsfaktorer basert på 

ÅDT, mens ÅDT tall er hentet fra Nasjonal Vegdatabase. Disse gjennomsnittstallene skal 

kunne gi indikasjoner på veiforurensning til Fåleslora, siden det ikke foreligger prøvetakinger 

på miljøgifter. Ellers har det blitt brukt studier og rapporter av Gjersjøen og andre lokaliteter 

som kan brukes til analysen av Fåleslora. 

 



11 

 

Befaring 
Området ble først studert i kart før det ble gjennomført befaring av området 30.09.12 og 

09.11.12. Befaringen gjorde at vi fikk et innblikk av hvordan tilstanden så ut langs bekken og 

i nedbørsfeltet ellers. Vi startet øverst i Fåleslora ved Nygårdskrysset og gikk ned mot 

Gjersjøen. Vi fokuserte på hvor bekkeløpet gikk i forhold til områder med dyrka mark, 

vegene i området (E18, E6 og Rv156), pukkverk/industriområde og hvordan dette eventuelt 

kunne påvirke bekken. Eventuelle funn ble dokumentert med fotografi.  

 

Resultat 

Det kommunale vann- og avløpsnettet i Ås 
 

Tidlig på 1900-tallet kom de første vannklosett da behovet for å håndtere kloakk ble stort. Det 

ble også bygget ledningsnett for å lede avløpsvann ut i bekkene, elvene eller sjøen. Først på 

70-tallet fant man det nødvendig å bygge renseanlegg i Norge, og det var gjerne etter at man 

skjønte at vannkvaliteten i lokalmiljøet ble sterkt forringet (miljostatus.no). Idag er det særlig 

ledningsnettet for vann- og avløp som skaper problemer. Ledningsnettet blir eldre og eldre for 

hvert år, og ifølge statistisk sentralbyrå (SSB.no) så er alderen på vannrør rundt 30 år på 

landsbasis. Dette gjelder forøvrig de vannrør man kjenner alderen på. Omtrent 10 % av 

vannrørene på landsbasis kjenner man ikke alderen på, for spillvannsnettet er den 

gjennomsnittlige alderen også her omtrent 30 år, og andel ledningsnett med ukjent alder 

tilsvarer cirka 22 %. (SSB.no).  

For Ås kommune er tendensen noe av det samme, men på enkelte punkter noe bedre enn 

landsgjennomsnittet (SSB.no). Allikevel har man som i resten av landet slitt med lekkasjer fra 

utette ledningsnett der urenset avløpsvann til slutt renner rett ut i bekker og elver. Årsaken er 

så vidt nevnt tidligere med gamle utette rør, men i tillegg har det vært problemer i forhold til 

feilkoblinger slik at overløpsvann har lekket inn i spillvannsledninger og dette har medført en 

overbelastning av systemet (Ås kommune 2001). I 2011 beregnet man at circa 22 % av total 

vannleveranse lekket ut og blant annet havnet i overvannsledningen gjennom flere 

felleskummer (SSB.no). Diffuse lekkasjer bidrar til blant annet fosfor- nitrogen- og t.coli-

belastning i bekker, elver og innsjøer (miljostatus.no), men spesielt fosfor- og t.coli-

belastninger er problematisk. Man har tidligere beregnet at lekkasjer fra kommunale 

ledningsnett som ble anlagt før 1970 bidrar til ca 6 % av fosfor, mens lekkasjer fra 

ledningsnett som ble lagt etter 1970 bidrar til 1,5 % av den totale fosforbelastning, samtidig 
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må man anta at private avløpsløsninger også bidrar en del (Pura.no (c)). Ofte kan det være 

vanskelig å kvantifisere slike utslipp. NIVA gjorde et estimat i forbindelse med undersøkelser 

av ulike bekker i Gjersjøvassdraget i 1995-96. Der så man på konsentrasjoner og vannføring 

ved tørrvær om sommeren. I slike perioder vil avrenning fra landbruk og utmark, overløp og 

overvannstilførsler være veldig lave, slik at belastningen av fosfor da med stor sannsynlighet 

kan tilskrives utlekking og direkte tilførsler (Bratli et al 1998). Gjennom disse prøvetakingene 

ble det estimert en betydelig andel fosfor for Fåleslora (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Årlige fosfortilførsler som kan tilskrives diffuse utlekkinger fra avløpsnettet til bekker i Gjersjøvassdraget (Bratli 
et al 1998) 

 

 

I en annen undersøkelse foretatt av Haande et al (2005), målte man tot-P (total fosfor) 

gjennom hele året for de viktigste tilløpsbekkene til Gjersjøen i 2004. Fosforbelastningen var 

særlig høy i enkelte perioder av året. Dette året var det særlig mye nedbør på høsten, og da 

man sammenlignet datene med vannføringsdata for 2004 så man helt klart en korrelasjon. 

Høy vannføring korrelerte med høy fosforbelastning (figur 4) 
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Som tidligere nevnt antar man at ved lave vannføringer vil utslippene som måles i bekker og 

elver kunne tilskrives punktutslipp eller diffuse lekkasjer. I september-oktober i 2004 var det 

mye nedbør og relativt høy vannføring, og sannsynligheten er stor for den økte belastningen 

av tot-P skyldtes erosjons og overløp fra ledningsnettet (Haande et al 2005).  

Et annet problem ved diffuse lekkasjer fra det kommunale avløpsnettet, og særlig overløp og 

overvann er utlekking av termotolerante koliforme bakterier (TKB). Spesielt når avløpsnettets 
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kapasitet overskrides vil utslipp av slike bakterier ledes rett ut i bekker og elver som videre 

renner ut i fjorden (Nedland & Paulsrud 2005). Dette er særlig et problem i flomsituasjoner og 

ved høye vannføring, men selv under lav- og normalvannføring er dette et vesentlig problem i 

Fåleslora (Tabell 3). Det er generelt lite husdyr på beite i nedslagsfeltet til Gjersjøvassdraget 

(Bratli et al 1998), og på bakgrunn av de bakteriologiske undersøkelsene kan man med stor 

sannsynlighet konkludere med at det er en betydelig andel av avløpsvann som lekker til 

Fåleslora. Som med tot-P som tidligere er nevnt, kan dette i stor grad tilskrives et dårlig 

avløpsnett  (Haande et al 2005). De senere årene har antall TKB økt betraktelig (tabell 4), 

mest sannsynlig på grunn av økt nedbør som har resultert i overbelastning på ledningsnettet. 

Målet om <100 TKB/100 ml sees å være lang unna.  

Tabell 3. Måling av termotolerante koliforme bakterier i bekker i Ås under lav vannføring (tørrvær) sommeren 
2004 (Nedland & Paulsrud 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fritidsboliger og spredt bebyggelse 
 

I nedbørsfeltet til Fåleslora er det særlig Fålesloråsen og områder oppe ved Nygårdskrysset 

som kan skape problemer i forhold til diffuse utlekkinger fra avløpsnettet, og overbelastning 

av avløpsnettet som følge av overløp og overvann. Tidlig på 2000-tallet var Fålesloråsen et 

område bestående fritidsbebyggelse. Problemet da var at det var mange ulovlige løsninger 

med innleggelse av vann og utslipp av avløpsvann. Det var svært vanskelig å ha kontroll over 

Tabell 4. Målinger gjort i bekker, elv og innsjø til Gjersjøvassdraget mellom 2003-2008. Fåleslora viser en 
økning i TKB de siste årene, og langt unna målet om <100 TKB/100 ml for å oppnå god tilstand (Oppegård 
kommune) 
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situasjonen da de ulovlige løsningene ble gjenopprettet etter at representanter fra kommunen 

hadde vært på befaring og gitt grunneiere påpakning om å fjerne de ulovlige installasjoner, og 

ressurser til overvåkning av fritidsboligene fantes ikke (Ås kommune 2001).  Etter hvert ble 

området omregulert til boligformål og det ble satt et krav om tilfredsstillende vann- og 

avløpsløsninger.   

I tiltaksplan for avløp i fritidsbolig og spredt bebyggelse (Ås kommune 2004-2007) kartla 

man 70 hytter i nedslagsfeltet til Gjersjøvassdraget. For Fålesloråsen var det flere som ble 

karakterisert med «ikke tilfredsstillende» løsninger. Blant annet var det to hytter med direkte 

utslipp, og flere med utslipp av gråvann og tette tanker (tabell 5)  

 

Det ble samtidig kartlagt spredt bebyggelse i Ås 

kommune. I nedbørsfeltet til gjersjøen fant man 26 

boliger med separate avløpsanlegg som bidrog til ca 22 

kg tot-P per år (Ås kommune 2004-2007) (tabell 6). 

Flere av disse boligene kan man anta også drenerer til 

Fåleslora da disse med høy sannsynlighet er lokalisert 

på Fålesloråsen.  Tidligere har man registrert at veldig 

mange separate avløpsløsninger ofte ikke har holdt mål 

og det har gitt negative konsekvenser for nærliggende 

vannmiljø – både til grunnvann og nærliggende bekker, 

elver og vann (Ås kommune 2001). 

 
Tabell 6. Kartlagte boliger fra spredt bebyggelse som drenerer til Bundefjorden, Årungen og Gjersjøen med tilhørende 
årlige tot-P bidrag (Ås kommune 2004-2007)  

 
 

I dag er Fålesloråsen som tidligere nevnt omregulert til boligformål der man i stor grad har 

fått tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger. For Fåleslora er ikke fritidsboliger og spredt 

bebyggelse et stort problem. Det kan være verdt å nevne at i kommuneplanen 2011-2023 er 

det vedtatt å bygge 58 nye eneboliger i Fålesloråsen. Dette kan medføre ekstra press på vann- 

og avløpsnettet, og forverre situasjonen i Fåleslora (Ås kommune 2012). 

Tabell 5. Hytter ved Fålesloråsen med 

forskjellige potensielle bidrag til utslipp til 

bekker (Ås kommune 2004-2007) 
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Pukkverksdrift 
 

I de nedre deler av bekken ved Vinterbro ligger Franzefoss AS. Dette er et pukkverk som 

driver med uttak av gneis, men har de siste årene nesten utelukkende produsert på stein som er 

tatt ut i forbindelse med byggingen av Nøstvedttunnelen (pers. medd. Ida Nilsson). Franzefoss 

AS gjennomfører prøvetaking i egen regi, dette innebærer prøvetaking av eventuell 

luftforurensing, vannforurensing, rystelser og støy. Nitrogen, suspendert stoff og pH inngår 

som en del av overvåkingen av vannavrenningen fra pukkverkene. Disse prøvene formuleres 

som miljørapporter som oversendes Fylkesmannen og de aktuelle kommunene. 

 

I pukkverket på Vinterbro er det etablert sedimentasjonsbassenger/kummer både i bruddet og 

langs veien ned til det nedre industriområdet, som ligger langs E6/E18. Dette for å rense 

overvann fra pukkverket for partikler (Miljørapport Franzefoss 2011). Pukkverket har ikke 

særskilt tillatelse til utslipp etter forurensningsloven. Det betyr at de skal overholde 

forurensningsforskriften kapittel 30. Det er stilt spesifikke krav til partikkelutslipp og 

generelle krav til at ikke primærresipientens tilstandsklasse skal endres som følge 

av driften av pukkverket (pers. medd. Per Antonsen).  

 

I miljørapporten fra 2011 ble det påvist betydelige mengder nitrogen i vannet fra pukkverket 

både i 2010 og 2011. Konsentrasjonen av nitrogen i vannet fra dette pukkverket er betydelig 

høyere enn i noen av de andre pukkverkene til Franzefoss hvor det er gjennomført 

vannovervåkning (Miljørapport 2011). Dette forklares ved at det produseres på stein som 

kommer fra sprengning i Nøstvedttunnelen (pers. medd. Ida Nilsson). Denne typen 

konvensjonell sprengning fører til betydelig mer udetonert sprengstoff på steinen 

sammenlignet med ordinær sprengning i dagbrudd. Dette fører dermed til at avrenningen av 

nitrogen også blir betydelig høyere. Dette vil kun være et problem så lenge pukkverket 

produserer eller lagrer slik type sprengstein, etter hvert som steinen blir solgt synker 

nitrogenkonsentrasjonen i vannet (Miljørapport 2011). I sitt pukkverk på Lierskogen har 

Franzefoss etablert landets første nitrogenrenseanlegg. Anlegget består av to basseng som 

vannet fra pukkverket renner gjennom. Det første bassenget renser vannet for partikler mens 

det siste renser vannet for nitrogen. Dette er en naturlig biologisk renseprosess hvor grasarten 

takrør Phragmites australis blir brukt. I løpet av den tiden det tar å etablere et naturlig 

renseanlegg som på Lierskogen, vil det ikke være mer sprengstein igjen i pukkverket på 

Vinterbro. Det er derfor ikke vurdert som nødvendig å etablere et lignende anlegg på 
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Vinterbro. Skulle det bli aktuelt å produsere på sprengstein senere, vil Franzefoss vurdere om 

de skal etablere et nitrogenrenseanlegg også på Vinterbro (pers. medd. Ida Nilsson).  

 

Konsentrasjonen av total nitrogen (TN) i Fåleslora har endret seg svært negativt de senere 

årene (PURA 2011). Om dette kan knyttes opp mot pukkverket er usikkert, men det virker 

sannsynlig at pukkverket kan bidra til økt nitrogenkonsentrasjon i Fåleslora i tillegg til andre 

kilder (f.eks jordbruk, vann og avløp). I overvåkningsprogrammet for Assurdalen- Utvidelse 

av E6 (Løvstad 2009) ble det gjennomført prøvetaking i Fåleslora nedenfor pukkverket og en 

referansestasjon ovenfor. Konsentrasjonen av nitrogen økte kraftig fra 2007 til 2009 ved 

stasjonen nedstrøms pukkverket. Referansestasjonen oppstrøms pukkverket hadde også høye 

konsentrasjoner, men disse var lavere enn ved stasjonen nedstrøms pukkverket (Løvstad, 

2009). I juni 2007 ble det gjennomført målinger på begge stasjonene, referansestasjonen 

hadde et nitrogennivå på 4700 μg N/l, mens stasjonen nedstrøms pukkverket hadde et nivå på 

5100 μg N/l. I september 2009 ble det også gjennomført målinger på begge stasjonene. 

Nitrogennivået for referansestasjonen lå da på 2800 μg N/l, mens det på stasjonen nedstrøms 

pukkverket var 8300 μg N/l (Løvstad, 2009). Men siden det kun ble gjennomført noen få 

stikkprøver fra referansestasjonen er det vanskelig å si noe om eventuell avrenning av 

nitrogen fra pukkverket. Hadde prøvetakingen vært like hyppig ved referansestasjonen som 

den nedstrøms pukkverket hadde det vært mulig å se på eventuelle trender i 

nitrogenkonsentrasjonen. Men det er gjerne en forverring av miljøtilstand rundt 

industriområdet langs Fåleslora jf referansestasjonen ovenfor E6. Årlige gjennomsnittstall fra 

NIVA viser også en økning i nitrogenverdier fra 2007 (tabell 7). 

 

Tabell 7: Målinger av total fosfor (Tot-P (μg P/l)), total nitrogen (Tot-N (μg N/l)) og termostabile koliforme bakterier 

(T.coli (antall / 100 ml)) fra 1994-2011 i Fåleslora (Vassflobekken) (Haande et al. 2012). 

 

 

Byggingen av Nøstvedttunnelen startet høsten 2006 og tunnelen åpnet i  

2009. I samme periode har det vært en økning i nitrogenverdier i Fåleslora. Det er langt igjen 

før målet om god økologisk tilstand nås med tanke på konsentrasjonen av nitrogen hvis vi ser 

på inndelingen av tilstandsklasser i Statens forurensingstilsyns veileder for klassifisering 
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Figur 6: Statens forurensingstilsyns 

inndeling av tilstandsklasser for 

klassifisering av miljøkvalitet i 

ferskvann (Andersen et al. 1997). 

av miljøkvalitet i ferskvann (Figur 6). For å komme opp i ”God” kvalitet 

må nitrogenverdiene reduseres til et nivå mellom 300-400 µg/l. Men 

dette vil være vanskelig da nitrogennivået i bekken ikke har vært under 

1200 µg/l i løpet av de 40 årene NIVA har gjort undersøkelser her. 

Grensen for ”Meget dårlig” er >1200 µg/l.  

 

Det at sprengning kan forårsake økte nitrogenverdier til resipienten 

finnes det eksempler på andre steder i nedbørsfeltet til Gjersjøen også. 

Et av de viktigste friluftsområdene for Oppegård og Ski, badeplassen 

Tussetjern, er kraftig forurenset på grunn av sprengingsarbeid. Det er 

blitt tatt ut 900 000 m
3
 stein i næringsområdet Fugleåsen som ligger i nedbørsfeltet til 

Tussetjern. Det er blitt gjennomført forebyggende arbeid i forbindelse med denne 

sprengningen, men dette har da ikke fungert godt nok med tanke på avrenning av nitrogen 

(Ullsgård og Rypeng, 2012).  

Betongproduksjon  
 

Unicon AS driver betongproduksjon inne i samme anleggsområdet som Franzefoss AS.  

Unicon As og Franzefoss AS benytter de samme sedimentasjonsbassengene til rensing av 

overvann. I følge en årsrapport fra Franzefoss AS (2010) er det sannsynlig at vaskevann fra 

Unicon’s vaskeplass ikke renses tilfredsstillende gjennom renseanlegget. Prøvene fra 2010 

viser at vannet som renner ut har høy pH og høye verdier av suspendert stoff (SS) noe som 

bekrefter mistanken om at vaskevannet ikke renses tilstrekkelig.  

 

Fylkesmannen er opptatt av at håndtering av vaskevannet fra trommelbiler og blandemaskin 

er en del av risikovurderingen som forutsettes gjennomført i hvert enkelt tilfelle. Det er 

virksomheten som hele tiden skal forsikre seg om at aktivitetene ikke medfører fare for 

forurensning. Vaskevannet er alkalisk (høy pH), har høyt partikkelinnhold og kan inneholde 

tungmetaller, noe som kan medføre alvorlig skade på livet i ferskvann. Målinger gjennomført 

av Løvstad (2009) viser en antydning til økning i pH i bekken fra 2005-2009. Målinger 

gjennomført i 2005 viser et pH nivå fra 7,1-7,5, mens i 2008 og 2009 ligger pH verdien rundt 

8. Noe som er gjennomgående høyere enn de andre bekkene i Gjersjøens nedbørsfelt. 

Fylkesmannen har gitt Unicon AS pålegg om å utbedre renseanlegget slik at vaskevannet 
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gjennomgår tilstrekkelig rensing slik at ikke vannkvaliteten i Fåleslora påvirkes negativt 

(Strand og Zakariassen 2012). 

 

Veipåvirkning 
 

Figur 7 illustrerer godt hvor omfattende vegnettet er i området som Fåleslora renner. Fåleslora 

har vi satt som start fra Nygårdskrysset, hvor den fortsetter nedover langs E18, til E6 møter 

E18. Bekken går under krysset på Vinterbro der E6 og E18 møtes, dukker opp til venstre for 

sammensmeltingen av E18 og E6 på Vinterbro, samtidig som riksvei 156 befinner seg på 

venstre siden. E6 splitter seg til tunnelen til høyre etter hvert, deretter E18 til venstre, mens 

riksvei 156 følger til Fåleslora inntil gamle mossevei tar over og følger Fåleslora omtrent helt 

til den renner ut i Gjersjøen. Veinett tilknyttet Fåleslora illustreres i kartet nedenfor (Figur 7). 

Nordbytunnelens inngang nordsiden befinner seg ved der E18 møter E6 , illustrert i sør i 

kartet til venstre. 

 

        

Figur 7: Bakgrunnskart fra www.kart.gulesider.no med tilført utheving av Fåleslora. 

Flere av veiene følger Fåleslora over lengre avstander, ikke minst er det relativt mye trafikk, og miljøpåvirkning fra vei 

kan være betydelig.  

http://www.kart.gulesider.no/
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Miljøkonsekvenser  

Miljøkonsekvenser fra vei kan være forurensning i form av avrenningsvann fra veioverflaten 

og fra de nærmeste områdene omkring veiene. Avrenningsvannet inneholder forurensninger 

fra selve trafikken, fra veibanen og fra drift og vedlikehold av veiene. Forurensning, som 

kjemisk påvirkning fra vei, vil i hovedsak være veisalt (NaCl), en rekke tungmetaller og PAH 

(Polyaromatiske hydrokarboner). Faktorer, som trafikktetthet, type veidekke og veisalt, 

påvirker mengde og konsentrasjon av forurensning i avrenningsvannet (Statens vegvesen 

2004; Bækken 1993, Amundsen og Roseth 2005, Bækken og Haugen 2006), i tillegg blant 

annet av nedbør, kjøreatferd, hastighet (Bækken og Haugen 2012), bruk av piggdekk og 

”veivasking” (Statens Vegvesen 2004). Miljøkonsekvenser kan også være av fysisk karakter, 

da relevant for Fåleslora, at vei er vandringshinder for fisk og andre vannlevende organismer. 

Miljøpåvirkning fra tunnel kan være omfattende, men vi har ikke tatt for oss dette på grunn av 

mangel på tidsressurser. Det ville i så fall være aktuelt å se nærmere på Nordbytunnelen, som 

det også er en del data på (Statens Vegvesen 2004) 

Forskning på miljøkonsekvenser fra vei på bekker er begrenset, mens for innsjøer fins det en 

del studier og litteratur, og stadig økende kunnskapsnivå om potensielle skader fra 

veiforurensning. Det kan komme av at det er høy utskiftning av vannet i bekker, mens for 

innsjøer kan forurensingskilder akkumuleres over tid. Likevel er det stadig tilførsel av 

forurensning og det kan stilles spørsmål om hva slags skader på plante- og dyrelivet i bekken 

det kan gi over tid. I en fiskeundersøkelse av vassdrag i Follo-regionen i forbindelse med 

Pura-prosjektet i 2011 ble det foretatt el-fiske i Fåleslora, hvor fisk ikke ble påvist. Det var et 

spørsmål om dårlig vannkvalitet kunne være grunnen til at fisk var fraværende og det er mulig 

at veiforurensning kan være en medvirkende faktor.  

Undersøkelser i Fåleslora er fraværende med tanke på veiforurensning. Statens Vegvesen har 

derimot en mer generell rapport, ”Utslippsfaktorer for forurensninger fra veg til jord i Norge 

2004”, som gir forslag til utslippsfaktorer (gram per km vei per år) for forskjellige 

forurensninger som finnes i avrenningsvannet fra veier. Vi finner årsdøgnstrafikkdata (ÅDT) 

på veiene langs Fåleslora, som kan gi indikasjoner på hvor store konsentrasjoner det er av 

ulike forurensningskilder som kan renne ut til bekken.  

Gjersjøen er en prioritert innsjø, særlig med tanke på at det er drikkevannskilde. Siden 

Fåleslora renner ut i Gjersjøen, vil også Gjersjøen bli vurdert i forhold til miljøkonsekvenser 

fra vei til Fåleslora. Forurensningsproblemer i innsjøer knyttet til salting av vei er at det kan 

øke saltinnholdet i vannet, konduktiviteten kan øke (et mål for en væskes evne til å lede strøm 

mellom 2 elektroder), og i verste fall kan det resultere i saltsjiktning. Normalsituasjonen for 
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norske innsjøer er vår- og høst sirkulasjon. Saltsjiktning gir et vannlag med høyere saltinnhold 

på bunnen som ikke sirkulerer med resten av vannmassene, og krever større krefter for å 

sirkulere alt vannet i innsjøen. I tillegg kan dette øke eutrofieringseffekten. Høyere 

saltinnhold i hele eller deler av vannmassene kan også gi biologiske virkninger, som for 

eksempler endringer i planktonsamfunnet. I tillegg kan høye konsentrasjoner av saltholdig 

smeltevann i grøfter medføre økt mobilitet til tungmetaller, som gjør at de lettere transporteres 

til resipienten. Tungmetaller og PAH er i stor grad knyttet til partikler og en del kan holdes 

tilbake av grøfter og veikanter. I innsjøer vil disse stoffene for det meste sedimentere seg på 

bunnen, mens en mindre andel holde seg løst i vannfasen (Bækken og Haugen 2012).  

I et studie av vegnære innsjøer har det vist seg en økning i saltinnhold i de fleste innsjøer, 

flere har fått utviklet saltsjiktning sannsynligvis som følge av veisalting. De fleste innsjøene 

hadde forurensningsnivåer i vannfasen klassifisert som klasse I og II, ubetydelig eller moderat 

forurenset, mens først og fremst kobber (Cu), og til dels nikkel (Ni), hadde forhøyde 

konsentrasjoner. Miljøgiftene kobber og nikkel hadde en sammenheng med årsdøgntrafikk 

(ÅDT), og i tillegg særlig kalsium, jern og mangan. I sedimentet også fleste innsjøer 

klassifisert som ubetydelig eller moderat forurenset, med først og fremst krom (Cr), til dels 

kadmium (Cd), kobber (Cu) og sink (Zn) i forhøyede konsentrasjoner. PAH ble i mange av 

innsjøsedimentene klassifisert, etter KLIFs klassifikasjonssystem for marine sedimenter, som 

markert eller sterkt forurenset overflatesediment, for benzo(a)pyren (PAH: BaP) sterkt eller 

meget forurenset. Sammenheng mellom PAH og ÅDT ble ikke påvist, men heller 

sammenheng med bebyggelse (Statens Vegvesen 2006). 

 

Utslippsfaktorer fra vei til vann 

 

Anbefalte utslippsfaktorer til vann vil bruke ÅDT dataene fra Statens Vegvesen til å estimere 

konsentrasjonsmengdene av relevante tungmetaller (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, Ni og Cr), 

suspendert materiale (SS : partikler bestående av organisk og uorganisk materiale), 

næringsstoffer (fosfor og nitrogen) og organiske miljøgifter (PAH, benzo(a)pyren og olje). 

Tabell fra ”Utslippsfaktorer fra veg til vann 2004” er lagt med som vedlegg 1. ÅDT tall er 

hentet fra Statens Vegvesens Nasjonale Vegdatabank. Måling av lengde vei langs Fåleslora er 

omtrentlig, basert på bruk av måleenhet tilsvarende 100 meter som måler vei øyemål på kart 

langs veiene. I rapporten som anbefaler utslippsfaktorer til vann står det ingenting om hvor 

stor avstand fra veiene til vannet skal være for at veien skal være med i beregningene. I vår 
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rapport har vi tatt for oss vei innen 50 meter avstand. Et alternativ hadde vært å ta for seg vei 

innen 100 meter som et annet alternativ, men det var for knapt med tid. For innsjøer har det 

blitt gjort studier på innsjøer med kriterium at de var skulle være innen 200 meters avstand 

(Bækken og Haugen 2012), og i en rapport, ”Kjemisk tilstand i vegnære innsjøer 2006”, ble 

lengde av hovedveg i nedbørfeltet og veglengden inntil vannet målt innen ca 50 meter. Vi har 

kun tatt i betraktning den første veien som er innenfor 50 meterssonen på hver side av bekken, 

eventuelle veger som ligger bortenfor den nærmeste veien men innenfor 50 meter fra bekken 

blir da ikke tatt med. Utslipp til vann har blitt definert som ”… den mengden forurensning 

som transporteres fra vegen med vegavrenning (overvann) via drenssystem til overfaltevann. 

Forurensninger som transporteres gjennom umettet sone og ned til grunnvannet ble ikke 

inkludert i utslippsfaktorene til vann”. Utslippsfaktorene til vann blir angitt ”… som den 

mengden forurensning (gram) som produseres per kilometer 

veg per år (g/km/år)” (Statens Vegvesen 2004).  

Veistrekningene ble inndelt i totalt 10 forskjellige  

med ulik ÅDT og lengde. I tabell 8 vises oppsummert 

utregnet mengde forurensning fra alle veistrekningene per 

år. Mengde forurensning per veistrekning vises i vedlegg 2. 

Utregningsmetode er basert på metode anbefalt i rapporten 

” Utslippsfaktorer for forurensninger fra veg til jord i Norge 

2004”. 

 

Salt tilførsel er oppgitt fra Statens Vegvesen (pers. medd 

Kjersti Wike Kronvall, miljøseksjonen) som totalt forbruk 

på riksveiene, fordelt på antall kilometer av riksveger 

innenfor kontrakten 2011, som er på 25,7 tonn/km. Det 

brukes i all hovedsak NaCl, enten fra havsalt eller steinsalt. 

Vi går ut fra at 25,7 tonn/km er brukt på alle veiene ved 

Fåleslora, selv om de ikke er riksveier. Total lengde vei 

målt innenfor 50 meter avstand fra Fåleslora er på 3350 

meter, det vil si at saltmengde er:  

25,7 tonn * 3,35 kilometer = 86,095 tonn/3,35 km/år. 
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Usikkerhet knyttet til beregningene 

Det er mange faktorer som spiller inn på hvor mye faktisk forurensning som kommer til å 

havne i Fåleslora. Hvilken side av veien avrenningsvannet havner på, hva som er mellom 

bekken og veien, helling, hvor stor avstand det er til bekken.  

Bekken befinner seg i et dalføre og vil være det laveste punktet. Avrenningsvannet vil med tid 

finne veien til bekken, men på veien kan rensemekanismene i jordsmonnet redusere 

forurensningen. Anbefalte utslippsfaktorer vil dermed kun gi indikasjoner på hvor mye som 

muligens kan ende opp i bekken, antakeligvis mindre på grunn av renseeffekt av jordsmonnet, 

grøfter blant annet, før avrenningsvannet når bekken. I tillegg har vi ikke tatt for oss et annet 

scenario, vei innen 100 meter avstand. På grunn av hellingsforhold som gir avrenning til 

bekken, vil det antakeligvis være forurensning som ikke blir inkludert i våre tall, men det vil 

samtidig være større usikkerhet knyttet til hvor mye av forurensningen som faktisk havner i 

bekken. Derimot har vi ÅDT tall fra de ulike veistrekningene som kan gi indikasjoner på hvor 

forurensningen kan være størst, hvor mye forurensningspotensiale veistrekningen kan ha, og 

hvor tiltak vil kunne ha størst effekt for å redusere forurensning fra vei. 

 

Veiledere, grenseverdier og klassifisering av tilstand 

 

Det er to ulike veiledere vi kan bruke for å klassifisere tilstand i bekken med tanke på 

forurensning; veileder 01:2009 Klassifisering av miljøtilstand i vann (Direktoratsgruppa 

vanndirektivet 2009), og Veiledning 97:04 fra SFT (Andersen et al. 1997). Veilederen i 

henhold til vannforskriften, veileder 01:2009, tar for seg påvirkninger og kvalitetselementer 

med fokus på eutrofiering, forsuring, organisk belastning og bunnfauna, og 

hydromorfologiske inngrep/endringer og fisk i elver og innsjøer. Klassifisering vil være 

hovedsakelig være på grunnlag av næringsstoffer, ikke forurensning fra vei i form av 

miljøgifter som for eksempel tungmetaller, som er tatt for seg i veileder fra SFT. Miljøgifter i 

denne veilederen blir karakterisert fra skala 1 til 5, fra ubetydelig, moderat, markert, sterkt til 

meget sterkt forurenset. 

Vi finner det ikke mulig å klassifisere basert på våre estimerte tall, i og med at det er for stor 

usikkerhet knyttet til hvor mye forurensning som går ut til elven fra veien og fordelingen i 

mg/l vann. Data fra prøvetakinger på forurensning foreligger ikke, annet enn fosfor og 

nitrogen, som kunne gitt grunnlag for en klassifisering av miljøtilstand etter SFTs veileder. 

Bekker i seg selv gir ikke grunnlag for prøvetakinger, men ses i lys av innsjøen den munner ut 

i. Gjersjøen har flere prøvetakinger spredt over en lengre tidsperiode, som gir data om 
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forurensning knytte opp mot veiproblematikk. I følge Fylkesmannen vil ikke overvåkning i 

tilførselsbekker være aktuelt før innsjøen kan karakteriseres som en probleminnsjø 

Gjersjøen er ikke karakterisert som en probleminnsjø, sammenlignet med for eksempel 

Årungen i Ås kommune eller Padderudvann i Asker kommune. Over lengre tid har det likevel 

vist seg at det er en negativ utvikling med tanke på saltinnhold og konduktivitet (figur 8). Det 

har vært en klar økning i konduktivitet siden målingene startet på 1950-tallet, men det har 

derimot ikke blitt observert saltsjiktning (Bækken og Haugen 2012).  

 

Temperatur (Celsius)    Konduktivitet  Oksygen (mg/l) 

            

  

Figur 8: Profilplott av konduktivitet, temperatur og oksygen Gjersjøen målt i 2010 (Bækken og Haugen 2012). Y-aksen 

viser dybde i innsjøen i meter. X-aksen vise henholdsvis temperatur, konduktivitet og oksygenkonsetrasjonen. 

 

Metaller ble utvalgt (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn og Ca) og klassifisert i overflatevann og ved 

bunnen i Gjersjøen i årsklassene 2005 og 2010. I 2005 ble kobber ved bunn og overflate 

klassifisert som markert, Nikkel ved bunn og overflate som moderat, bly og sink ved bunn og 

overflate som ubetydelige, mens krom moderat på bunn og ubetydelig i overflaten. Kalsium 

(Ca) ble målt i verdier, men ikke klassifisert. Fra 2005 til 2010 skjer det endringer i 

konsentrasjonene for krom og kobber i såpass grad at det endrer klassifiseringen (tabell 9). 

Krom overflate går fra ubetydelig til moderat, mens for kobber bunn fra markert til sterkt 

(Bækken og Haugen 2012). Det viser en forverring av miljøtilstand, fra å være klassifisert 

som markert til å forverre seg til sterkt forurenset i løpet av 5 år. Kobber viser sammenheng 

med ÅDT, se kapittel ”Miljøkonsekvenser” ovenfor, og trafikkforurensning kan være en 

viktig medvirkning for økte konsentrasjoner av kobber. Krom har ikke fått påvist signifikant 

sammenheng med ÅDT.( I tabellen er det en rødfarge (3,69), men det skal være oransje. Det 

var mangel på fargen oransje i Word) 
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Tabell 9: utvalgte metallers verdier og klassifisering i bunn og overflate (o.f) etter Andersen et al 1997 i 2005 og 2010 

(Bækken og Haugen 2012).  

 

År  Cd 

bunn 

Cd 

o.f 

Cr 

bunn 

Cr 

o.f 

Cu 

bunn 

Cu 

o.f 

Ni 

bunn 

Ni 

o.f 

Pb 

bunn 

Pb 

o.f 

Zn 

bunn 

Zn 

o.f 

Ca 

bunn 

Ca 

o.f 

2005 0,007 0,009 0,3 0,1 1,76 2,15 1,2 1 0,03 0,036 1,1 1,1 17,7 19,1 

2010 <0,005 0,005 0,79 0,82 3,69 2,65 1,9 1,9 0,264 0,228 3,53 2,68 18,9 20,6 

 

I et studie av Padderudvannet i Asker kommune har de gjort prøvetakinger også i en rekke 

tilførselsbekker, enkelte sig og rørmunninger fra utløpsbekken i tillegg til selve innsjøen. 

Analysene viser at bekkene var mest forurenset av kobber og flere bekker hadde 

konsentrasjoner markert eller sterkt forurenset etter SFT’s veileder (Andersen et al 1997). 

Flere bekker var i tillegg forurenset av nikkel med samme klassifisering som med kobber, 

markert eller sterkt forurenset. I innsjøvannet viser stikkprøver stort sett lave verdier 

tilsvarende moderat eller ubetydelig forurenset, mens i de øverste 5 meter tilsvarende markert 

forurenset vann (Bækken og Færøvig 2004). Resultatene fra Padderudvannet tyder på at det 

sannsynligvis er større konsentrasjoner av forurensningskilder, som kobber og nikkel, i 

Fåleslora enn hva analysen viser i Gjersjøen. Skade på fisk er også analysert, men det blir 

antatt at det ikke er påvist skader på fisk, noe som kan tyde på at veiforurensning ikke er en 

negativ faktor på at fisk skal kunne oppholde seg i Fåleslora. 

Jordbruksdrift 

Denne oppgaven går ut på å utrede hvilke forurensingskilder som kan ha innvirkning på 

Fåleslora foruten jordbruket. Men siden 30 % av nedbørsfeltet til Fåleslora er dyrket mark 

(Brattli et al. 1999) synes vi det er naturlig å ta med en liten del som omfatter dette også. 

Jordbruksdrift vil føre til avrenning til Fåleslora. Målet for fosfornivået i Fåleslora er satt til 

15 µg/L. På generelt grunnlag er utslippene av næringssalter til vann (nitrogen og fosfor) 

store. En stor del av innsatsen de siste 20 årene har vært rettet mot å oppfylle avtalen om 50 

prosent reduksjon av norske utslipp av fosfor og nitrogen til sårbart område i Nordsjøen 

(statistisk sentralbyrå 2008). Tiltaksplanen som er utarbeidet av PURA fokuserer på 

jordbruket og reduksjon av avrenning til vassdrag. Grunnen til dette avhenger også mye av 

kostnaden av tiltak opp i mot reduksjon av avrenning av næringsstoffer. Jordbruket er det 
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området hvor det koster minst per kilo redusert fosfor. I motsetning til utskifting av vann og 

avløp som er blant det mest kostbare i forhold til antall kilo fosfor man greier å redusere. 

Klimatiske forhold vil ha betydning for avrenning fra jordbruket. Det er betydelige 

variasjoner i nedbør og avrenning fra år til år. I flomperioder vil fosfornivået i Fåleslora 

normalt øke som følge av økt erosjon fra jordbruksområder, samt fra overløp fra avløpsnettet 

(Weideborg 2004).  Tilførsler av nitrogen og fosfor fra jordbruksarealer er av svært ulik 

karakter. Fosfor er i all hovedsak bundet til organisk materiale og faste partikler i jorda. Mens 

nitrogen i første rekke er løst i jordvæska som nitrat (NO3
-
). En god plantevekst som kan ta 

opp nitrogen i jordvannet gjennom røttene vil redusere avrenningen av nitrogen. Ut i fra 

klassifisering av erosjonsrisiko i henhold til NIJOS (Nå skog og landskap), ligger store deler 

av andelen dyrket mark i erosjonsrisikoklasse middels (60 % av dyrka mark) og stor risiko (25 

% av dyrka mark) for jordbruket i Fåleslora sitt nedbørsfelt (Brattli et al. 1999). Generelt er et 

areal med vegetasjonsdekke eller areal som ikke er høstpløyd mindre utsatt for erosjon og 

avrenning av næringsstoffer enn areal som er jordarbeidet (statistisk sentralbyrå 2008). 

Områdene med dyrka mark i dette området består stort sett høstkorn og stubbåker. Det foregår 

lite høstpløying i området, slik at det er lite jord som ikke er vegetasjonsdekt i løpet av 

vinteren (Brattli et al. 1999).  

Fisk 
 

I følge fiskeundersøkelse gjennomført i Fåleslora 12.10.11 er det ikke påvist fisk ved el-fiske i 

bekken. Vi har heller ikke lyktes å finne andre rapporter som sier noe om fisk i bekken. I 

følge den gjennomførte fiskeundersøkelsen nevnes mulige grunner at vannkvaliteten er for 

dårlig, eller at bekken rett og slett er for liten til at den er et egnende habitat for fisk. 

Under den siste befaringen vår i november observerte vi en fisk nedstrøms stikkrennen som 

renner under Rv156. Grunnet dårlig sikt i vannet var det vanskelig å si noe om hvilken art 

dette var, men ut i fra observasjonen ble størrelsen anslått til å være om lag 0,5-1 kg. Dette er 

da ca 100 meter opp i bekken fra utløpet i Gjersjøen. Det ble prøvd å se hvilken tilstand 

stikkrennen her er i, for å se om eventuelt den kan fungere som en barriere for fisk. Det er 

veldig mye søppel i området (foto 3), slik at det virker nesten som om at stikkrennen kan 

fungere som en barriere for fisk. Men grunnet at den nedre delen av stikkrennen ligger under 

vann er dette vanskelig å si noe om (foto 4). 
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Foto 3: Her renner Fåleslora inn i stikkrennen som går under Rv156. Her har det samlet seg 

mye søppel.  

 

Foto 4: Her er et bilde av der hvor fisken ble observert. Det er også her bekken kommer ut 

gjennom stikkrennen. Utløpet av stikkrennen ligger under vann. 
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Diskusjon 

Vann- og avløp 
 

En betydelig andel av tot-P og t.coli lekker tilsynelatende ut i Fåleslora som en konsekvens av 

dårlig avløpsnett, Ås kommune har drevet med saneringstiltak siden 70-tallet og mellom 

1990-2000 ble det brukt ca 55 mill på kloakksaneringstiltak (Ås kommune 2001). Fortsatt 

virker det som om at det er generelle problemer med diffuse lekkasjer fra avløpsnettet, og 

med overløp og overvann i perioder med høy vannføring. I løpet av de tre siste årene har man 

i Ås kommune fornyet 0,69 % av det gamle og dårlige avløpsnettet, mens man har fornyet 

gjennomsnittlig 1,011 % av dårlige vannrør (SSB.no). Dette er noe over landsgjennomsnittet, 

men en slik fornyelsesrate forutsetter at avløpsnettet har en levetid på ca 144 år, mens 

drikkevannsnettet har en levetid på snaue 99 år. Dette er ikke noe uvanlig alder for slike 

installasjoner (folkehelseinstituttet), men risikoen for lekkasjer vil mest sannsynlig være høy. 

Problematikken med overløp og overvann kom veldig godt frem i september og oktober 2004 

da man så en korrelasjon mellom høy vannføring på grunn av mye nedbør og høy tilførsel av 

tot-P i både Fåleslora og andre tilløpsbekker til Gjersjøvassdraget (Haande et al. 2005). Noe 

av den samme tendensen så man i dataene for målinger foretatt i 2011 der den største 

tilførselen av fosfor fra bekkene til Gjersjøen var i mars-april. Dette sammenfalt med 

vårsmeltinga etter en vinter med store snømengder i nedbørsfeltet (Haande et al. 2012). 

Samtidig viste undersøkelser gjort tilbake til 1995-96 at utslipp fra diffuse lekkasjer fra 

avløpsnettet også kan være ganske betydelig. Målinger gjort i en periode der vannføringen i 

Fåleslora var relativt lav, gjorde at man kunne fjerne faktorer som utslipp på grunn av overløp 

og overvann, og utslipp fra erosjon i jordbruket. Dette sannsynliggjorde dermed at tilførsel av 

tot-P kom fra enten punktutslipp eller lekkasjer i ledningsnettet, og mest sannsynlig det siste 

(Bratli et al. 1999).  

 

Fåleslora har hatt relativt høye konsentrasjoner av termotolerante koliforme bakterier (t.coli), 

spesielt i perioden 2006-2008 var det så høye målinger at Fåleslora ble karakterisert som 

«svært dårlig». Koliforme bakterier finner man i all avføring fra både dyr og mennesker og 

kan dermed brukes til å vise om vannet inneholder tarmbakterier. Noen typer koliforme 

bakterier forekommer imidlertid ute i naturen, så forekomst av koliforme bakterier i en 

vannkilde påviser derfor bare en mulig forurensning med tarmbakterier (Haande et al 2012). I 
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nedslagsfeltet til Gjersjøvassdraget er det relativt få husdyr som går på beite, og dette gjelder 

spesielt områder som drenerer til Fåleslora (Bratli et al. 1999). Det at det er få beitedyr i 

området i tillegg til at målinger viser et høyt antall t.coli-bakterier tyder på at en betydelig 

andel avløpsvann lekker ut i blant annet Fåleslora. Dette kan tilskrives både diffuse lekkasjer 

fra dårlige avløpsrør, feilkoblinger av rør, overløp og overvann fører til at kapasiteten for 

ledningsnettet «sprenger», og avløpsvann renner ut i bekker, elver, grunnvann, innsjø eller 

fjord. Målinger av Fåleslora viser at målet om < 100 T.coli/100 ml er «uoppnåelig» foreløpig, 

og for å i det hele tatt klare å nærme seg målet må det settes i gang forbedrende tiltak. 

Fritidsboliger og spredt bebyggelse 
 

Generelt har fritidsboliger og spredt bebyggelse spilt en viktig rolle i forhold til 

forurensningsproblematikk i Ås kommune. For å unngå at fritidsboliger ble benyttet som 

helårsboliger ble det av kommunen vedtatt og ikke tillate innlegging av vann og 

sanitæranlegg. Det ble også gjort for og ikke å belaste renseanlegget Nordre Follo renseanlegg 

unødig, og for å redusere og unngå utslipp fra fritidsboliger (Ås kommune 2001). Dette førte 

imidlertid til at det ble installert mange ulovlige anlegg for å blant annet håndtere avløpsvann. 

Disse anleggene var dårlige og mye av avløpet gikk rett ut i grunn og vann. Det er 

nærliggende å tenke seg at disse utslippene bidrog en del til både fosfor-, nitrogen og 

bakteriebelastningen i Fåleslora, uten at man har noen konkrete data på dette. Spredt 

bebyggelse var tidligere mer utbredt i den delen av nedslagsfeltet til Gjersjøvassdraget som 

ligger i Ås kommune.  I 2004 ble det i forbindelse med kartlegging av boliger i spredt 

bebyggelse, funnet 26 enheter som drenerte til Gjersjøen. Det er få områder av Ås kommune 

som ligger i nedslagsfeltet til Gjersjøen. Det mest nærliggende område er Fålesloråsen, så de 

fleste av de 26 boligene som befant seg mest sannsynlig der. Problemet disse skapte var ofte 

dårlige separate renseanlegg som generelt hadde en dårlig rensegrad, og målinger i 2004 viste 

at disse 26 boligene bidrog til 26 kg tot-P per år (Ås kommune 2007). 

Pukkverket 
 

Pukkverket på Vinterbro gjennomfører prøvetaking av eventuell forurensing i egen regi og 

oversender resultatene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt Ås kommune. 

Nitrogennivået i Fåleslora har så lenge NIVA har gjennomført målinger i bekken vært høyt. 

Hvor lenge det har vært drevet pukkverksdrift her har vi ikke undersøkt, slik at vi har ikke 

lyktes i å sammenligne data fra før og etter etablering av pukkverket. Driftsmetode for 

pukkverksdrift har selvfølgelig også endret seg mye med årene, samt at fokuset på miljøet har 
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blitt større. De senere årene har konsentrasjonen av nitrogen i Fåleslora økt betydelig. I 

samme periode har Franzefoss produsert på stein fra Nøstvedttunnelen som inneholder store 

mengder udetonert sprengstoff. Dette vil ved utvasking føre til høye nivåer av nitrogen. Dette 

vil kun være et problem så lenge pukkverket produsere på slik stein. 

Påvirkning fra vei 
 

Det foreligger per i dag ingen data på forurensningsfaktorer fra vei til Fåleslora. Generelt 

foreligger det lite av studier og data på veiforurensning til bekker, men i en rapport fra Statens 

Vegvesen kan man beregne anbefalte utslippsfaktorer i g/km/år basert på ÅDT fra veier. Den 

sier dessverre ingenting om hvordan overføre dette til Fåleslora, hvor mye som kan omgjøres 

til konsentrasjon per liter i henhold til hvilke faktorer, hvor mye de faktorene kan spille inn. 

Derimot kan man finne omfanget av forurensningskilden, hvilke veistrekninger som er verst 

og dermed indikere  potensialet for reduksjon ved tiltak. For vegnære innsjøer, inkludert 

Gjersjøen, foreligger det data for en lengre tidsperiode, som viser en forverret utvikling i 

enkelte miljøgifter, særlig kobber, tilsvarende klassifisering etter Klifs veileder fra markert til 

sterkt forurenset. Kobber viser sammenheng med ÅDT og det kan være aktuelt å sette inn 

tiltak for å ikke forverre tilstanden i Gjersjøen, helst forbedre tilstanden tid det bedre, noe som 

er et mål i vanndirektivet og vannforskriften. Nå er det et studie av Padderudvannet som viser 

at en rekke bekker er sterkest forurenset av kobber og Nikkel, sterkere enn vist i innsjøen. Det 

kan tyde på at Fåleslora er minst sterkt forurenset, om ikke enda i enda verre miljøtilstand. 

Miljøgifter og veisalt fra vei er et økende miljøproblem i vann, og det kan stilles spørsmål om 

det burde gjøres nærmere prøvetakinger, i Fåleslora og i aktuelle tilførselsbekker til gjersjøen 

for å få en oversikt og mulighet for å ta de nødvendige beslutninger og tiltak for å oppnå 

helheltlig god tilstand i vannforekomsten, ikke minst drikkevannskilden Gjersjøen. 

Næringsstoffer som fosfor og nitrogen vil samtidig kunne bli redusert ytterligere. 

Saltproblematikken kommer trolig til å reduseres når vedtaket om utfasing av veisalt i Ås 

kommune inne 2015 trer i kraft. 

Aktuelle forbedrende tiltak 
 

Generelt er vann- og avløpsnettet i Norge av varierende kvalitet. Det er et enormt etterslep på 

fornyelse av ledningsnettet.  Dette er også tilfellet i Ås kommune. Som tidligere nevnt har 

man i Ås drevet omfattende saneringstiltak siden 70-tallet. Det har ført til en forbedring av 

vannkvalitet i en rekke vassdrag (Ås kommune 2001). Andelen av fornyelse av både avløps- 
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og vannledning burde vært høyere. En realistisk gjennomsnittlig levetid på vann- og avløpsrør 

er 80-100 år (MEF 2011). I tillegg til lekkasje på selve ledningsnettet er feilkoblinger også et 

kjent problem. Utskiftninger av disse er viktig for å unngå at overvann kommer inn på 

spillvannsnettet (Bratli et al. 1999). I perioder med store nedbørsmengder og flomsituasjoner 

er det problemer i forhold til at spillvann lekker inn i overløpsnettet slik at man får en 

overbelastning av ledningsnettet. En videreføring av saneringstiltak til å gjelde oppgradering 

av overløpsnettet vil være svært aktuelt. Ekspertene på klima ser for seg at i fremtiden vil vi 

få økt nedbørsaktivitet, og oftere flomsituasjoner. Dette setter større krav til at ledningsnettet 

klarer å håndtere en økt nedbørsmengde. Dette stiller også større krav til renseanlegg, når de 

må håndtere mer avløpsvann.  

 

Fritidsboliger og spredt bebyggelse er i utgangspunktet ikke et stort problem i området rundt 

Fåleslora. Det finnes en del separate avløpsanlegg til boliger som ikke er tilknyttet det 

kommunale ledningsnettet. Etter de nye bestemmelser om at «forurenser betaler», er det 

pålagt at alle husstander som ikke er koblet til det offentlige avløpsnettet har tilfredsstillende 

separate avløpsanlegg. Dette bør følges nøye opp, slik at man i fremtiden unngår diffuse 

utslipp fra dårlige avløpsanlegg. 

 

Tiltak pukkverk 
Når det gjelder tiltak mot avrenning fokuseres det som oftest på fosfor siden dette er et 

næringsstoff som er begrenset i ferskvann.  Ved tilførsel av fosfor til ferskvann kan det føre til 

algeoppblomstring og redusert vannkvalitet (Wetzel, 2001). Det arbeidet som gjøres med 

tanke på landbruket og reduksjon i avrenning av fosfor vil også ha en positiv effekt på 

nitrogenavrenningen (Borch, 2009).  Siden nitrogen har liten effekt i ferskvann virker det ikke 

som fokuset er like stort som med fosfor. Men siden sluttresipienten er Bunnefjorden hvor 

nitrogen vil kunne ha en eutrofierende effekt er det viktig med et fokus også på 

nitrogenavrenning (Borch, 2009). Klima har også mye å si for avrenning, mye nedbør fører til 

mer avrenning både fra veg, landbruk, pukkverk og vann/avløpsanlegg.  

 

Hvis pukkverket har planer om å produsere på sprengstein i framtiden anbefales det at det 

eventuelt etableres flere sedimentasjonsbassenger/ kummer. Slik at oppholdstiden for vannet i 

pukkverket øker. Eventuelt å etablere et lignende nitrogenrenseanlegg som de har etablert på 

sitt anlegg på Lierskogen.  
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Det anbefales også at prøvetakingen oppstrøms pukkverket øker. Slik at det er en muligheten 

for å sammenligne vannprøvene og kunne si noe om hvor nitrogenavrenningen faktisk 

kommer fra. Problemet i dag er at det er en del diffuse kilder til forurensing i Fåleslora. 

Uansett hva pukkverket skal produsere på i tiden fram over anbefales det at 

sedimentasjonsbassengene oppgraderes eller at det etableres flere, siden Unicon betong 

benytter det samme renseanlegget. Dette for å unngå at vaskevann som er alkalisk og har et 

høyt partikkelinnhold renner direkte ut i bekken. 

 

Tiltak veg og veganlegg 
 

I vedlegg 2 ser vi fordelingen av ÅDT på de ti veistrekningene som befinner seg omtrent 

innen 50 meter avstand fra Fåleslora. I vedlegg 3 ser vi ÅDT og omtrent veilengde per 

veistrekning og utregning av bly (Pb) som eksempel på hvor mye forurensning bly hver 

veistrekning produserer. Veistrekning 6, E18 og E6 sammen, gir mest ÅDT per kilometer, og 

dermed mer forurensning. Utslippsfaktoren bly er beregnet til 450,04 g/0,35 km/år og av alle 

veistrekningene gir veistrekning 6 mest utslipp. Veistrekning 10 har nest høyeste ÅDT med 

23000, men lavere totalutslipp forurensning enn veistrekning 2 på 6000 ÅDT, det kommer av 

at veistrening 2 har veilengde på 1300 meter, mens veistrekning 10 er på bare 800 meter. 

Veistrekning 2 gir 278,33 Pb g/1,3 km/år, mens veistrekning 10 gir 109,12 Pb g/0,8 km/år.  

Hvis vi skal sette inn tiltak for å redusere omfanget av veiforurensning, er det viktig å finne ut 

hvor vi kan redusere mest, på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Veistrekning 1 vil være 

aktuelt, som utgjør mest utslipp per kilometer. Totalt blyutslipp spart i prosent kan bli opptil: 

450,042/991,513=0,454, det vil si 45,4 %.  Veistrekning 2 gir mest reduksjon av bly etter 

veistrekning 6, men har 1300 meter i veilengde sammenlignet med 800 meter for veistrekning 

10. Veistrekning vil ha størst potensiale for kostnadseffektiv løsning sammenlignet med 

veistrekning 2, og vi vurderer prosentvis blyutslipp reduksjon her først. Prosentvis reduksjon 

av total utslipp bly: 109,12/991,513=0,11, det vil si 11 % reduksjon. Legger vi sammen 

reduksjonen for veistrekning 6 og 10, blir det totalt: 45,4+11=56,4 % reduksjon. Veilengde 

blit totalt på: 350+800=1150 meter veilengde. 
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Tiltak som kan benyttes for rensing av overvann: 

- Vått overvannsbasseng 

- Konstruert våtmark 

- Infiltrasjonsbasseng  

- Perkolasjonsbasseng 

- Sandfilter: 

o Åpent med vegetasjonsdekke 

o Lukket under bakken 

- Sandfiltergrøft  

- Vegetasjonsbasert fordrøyning og infiltrasjon: 

o Gras og trær langs veien 

o Gresskledde grøfter 

o Busker, stauder med gress eller bark 

Tiltak burde hovedsakelig være rettet mot å unngå miljøgiftene kobber og nikkel som er den 

største miljøtrusselen fra vei for Fåleslora og Gjersjøen. Når det gjelder veisalt har Ås 

kommune vedtatt at veisalting skal utfases innen 2015 (Olsen 2012), og miljøtrusselen fra 

salting vil trolig begrenses etter at andre mer miljøvennlig tiltak er satt i verk. 

Jordbruksdrift 
 

I tiltaksanalysen for Gjersjøen fra 1999 blir målet om å få ned fosfornivået til 15 µg/l i utløpet 

av Fåleslora, ansett som svært urealistisk. Dette begrunnes med at det allerede er svært lite 

dyrka mark som er høstpløyd og at mesteparten av erosjon kommer fra høstkorn (Brattli et al. 

1999). Altså er det lite å hente ved omlegging av driftmåte. Bedre utnyttelse av husdyrgjødsla 

vil kunne redusere tapet av næringsstoffer fra gjødsla. Næringsinnholdet avhenger blant annet 

av sammensetningen av fôret, lagringsmåte for gjødsla og hvordan gjødsla blir spredd. Men 

dette har ikke vi grunnlag for å si noe om da vi ikke har satt oss inn i eventuell gjødselplan for 

området. Et vist tap av nitrogen og fosfor vil det alltid være fra dyrket mark, og det er 

naturgitte grenser for hvor lavt man greier å få disse. Og som nevnt tidligere er et mål på 15 

µg/l svært lavt for Fåleslora (Brattli et al. 1999). Hvor mye av næringsstoffet som når 

Gjersjøen avhenger av retensjonen (oppholdstiden) i Fåleslora. Vannet i Fåleslora har lav 

oppholdstid da vannet ikke renner gjennom noen våtmarksområder eller lignende som kan 

øke selvrensingen (Brattli et al. 1999). Det at bekken er lagt i rør om lag 360 meter reduserer 

også oppholdstiden. Et tiltak vil kunne være å etablere fangdammer for å øke oppholdstiden 
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og selvrensingen for vannet i bekken. Fangdammer kan redusere transport av jordpartikler, 

næringsstoffer og eventuelle plantevernmidler videre nedover vassdraget.  

Fisk 
 

Hvis det er et mål at fisk skal kunne benytte Fåleslora som leveområde/gytebekk burde det 

undersøkes nærmere om bekken faktisk er egnet for det og om det noen gang tidligere har 

vært fisk her. Det at det ikke ble registrert fisk her ved el-fiske tidligere kan ha vært på grunn 

av forurensing eller at bekken rett og slett har for lav vannføring. Vi går ut i fra at el-fiske 

også ble gjennomført i den delen av bekken som renner nedenfor stikkrennen under Rv156, 

slik at hvis fisk hadde prøvd å gå opp i bekken skulle den blitt registrert ved el-fiske. Det at vi 

observerte fisk her på vår befaring kan ha vært tilfeldig. Om dette var gytefisk eller annen fisk 

som hadde ”svømt feil” er det umulig å si noe om uten nærmere undersøkelser. Ut i fra våre 

observasjoner kunne det se ut til at stikkrennen under Rv156 i hvert fall delvis var tett av 

søppel og lignende.  

Det anbefales derfor at det gjennomføres grundigere undersøkelser for å se hvilken tilstand 

stikkrennen er i og om den faktisk fungerer som barriere for fisk. Ved høy vannføring er det 

også tenkelig at stikkrennen ikke vil fungere optimalt hvis den en delvis tett, slik at det er en 

viss fare for at vannet kan flomme opp på Rv156. 
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Vedlegg 1: Utslippsfaktorer fra vei til vann. Enhet: g/km/år 
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Vedlegg 2: Veistrekningsdata og 10 veistrekninger illustrert i kart 
 

 

 

Veistrekning 1, 2, 3, 4 og 5: 
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Veistrekning 2: 

 

 
 

Veistrekning 2 og 6: 
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Veistrekning 2, 6 og 7: 
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Veistrekning 8, 9 og 10: 
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Vedlegg 3: Beregninger for ÅDT og anbefalte utslippsfaktorer 
 

Veiene er innen ca 50 meter avstand fra Fåleslora, og inndelt i 9 veistrekninger etter ulik 

ÅDT. Dataene for årsdøgntrafikk (ÅDT) er hentet fra Nasjonal Vegdatabase på Statens 

Vegvesens nettside. 

Tabell Nummer veistrekning, veitype, ÅDT og veilengde i meter. 

Nummer Veitype ÅDT Veilengde i meter 

1 Rv 156 4300 150 

2 Rv 156 6000 1300 

3 Gamle Mossevei 1000 50 

4 E18 15200 50 

5 E18 2000 300 

6 E6 og E18 55000 350 

7 E18 10000 50 

8 E 18 avkjørsel (23000-19000)/2=2000 200 

9 E18 19000 100 

10 E18 23000 800 
Total   3350  

  

 

Tabell: Pb som eksempel på anbefalte utslippsfaktorer beregnet ut fra ÅDT og veilengde per 

veistrekning: 

Nummer veistrekning Pb g/år 

1 25,284 

2 278,33 

3 3,92 

4 19,212 

5 23,42 

6 450,042 

7 14,325 

8 15,68 

9 52,18 

10 109,12  
Total 991,513 

 

 


