
 

 

 
 
Internt notat: 
Vurdering av veisalt-/trafikk og vannmiljø, særlig mht. grytehullsjøer og andre 
spesielt sårbare vassdrag innen Huvo. 
 
Dato: 7.09.2017 (Hovedkonklusjonene ligger også til grunn i tiltaksanalysen av 03.04.2014). 
Til: Åpent notat. 
Fra: Økologigruppa, samt SVV sin representant i prosjektgruppa. 
Sak: Sammenstilling av beslutningsgrunnlaget/problemkartleggingen for salt og annet forurensing 
 i fra store veier. For lettere å kunne bygge videre på de vurderinger som allerede er foretatt, 
 inn i tiltaksfasen og inn i neste karakteriseringsfase. I tillegg som et enkelt innsynsdokument 
 ved åpne forespørsler. 
 
1. Innledning/bakgrunn 
I tjern som mottar avrenningsvann fra veg vil det kunne oppstå skadelige effekter som følge av høyt 
saltinnhold og avrenning fra biltrafikk (metaller, PAH osv). I karakteriseringsprosessen ble veisalt 
identifisert som en påvirkning (Huvo notat 1/2012) men effekten lokalt var ukjent. Det ble antatt at 
små grytehullsjøer nær E6 var mest utsatt. Noen av dem er vernet, med Sandtjernet (VF 002-2347-R, 
Risa med tilløpsbekker) som spesielt følsom pga. sterkt vern (naturreservat) og meget liten 
gjennomstrømming, samtidig som det lå forholdsvis nær motorvegen (E6).  
 
Det ble første gjort et litteratursøk, så drøftet med SVV sin representant i prosjektgruppa og deretter 
svart ut særskilt for den antatt mest følsomme lokaliteten (Sandtjernet), som det manglet faktiske 
måledata for. Dette er en kort oppsummering av de vurderinger som ble gjort den gang, supplert med 
foreliggende kunnskaper per 2017.  
 
2. Innledende vurderinger 
I utgangspunktet ble diverse undersøkelser fra SVV lagt til grunn, inkludert vurderinger som er gjort 
for seks grytehullsjøer i Ullensaker (Bækken og Åstebøl 2012).  Nordbytjern, Svarttjern og Skåntjern 
er påvirket av veisalting via grunnvannet, mens Svenskestutjern, Bonntjern og Vilbergtjern ikke var 
påvirket av saltingen. Av disse er det kun Vilbergtjern som ligger i Huvo. De andre fem grytehull-
sjøene ligger i VO Leira-Nitelva, men helt på grensen mellom de to vannområdene og med samme 
grunnforhold som flere grytehullsjøer i Huvo. På bakgrunn av det ble følgende punkter fulgt opp 
videre, som ledd i problemkartleggingen: 
• Huvo ønsket at SVV gjorde en særskilt vurdering av Sandtjernet, som ble ansett for å være mest 

følsomt i Huvo, ut fra sårbarhet og avstand fra E6. 
• Huvo fulgte opp med befaring av Sandtjernet og kontakt/intervju med lokale personer. 
• Det ble gjennomført en befaring med representant fra SVV til rensebassenget langs E6 ved Risa.  
• Det ble gjennomført en befaring med representant fra SVV til sørlig utløp av tunellen ved E6. 

 
3. Konklusjoner og videre oppfølgingsbehov (tatt inn i tiltaksanalysen i 2014)  
1. SVV finner det ikke sannsynlig at det skal være tilførsler av overvann fra E6 til Sandtjern, og 

dermed heller ikke noe behov for en særskilt undersøkelse av vannet (vedlegg 1). Forebyggende 
tiltak ble gjort når E6 ble anlagt. 

2. Daglig leder i Huvo foretok en befaring av Sandtjernet (15.09. 2012) og kontaktet folk som bor 
like ved tjernet. Inntrykket samsvarte med vurderingene fra SVV om at det ikke er spesiell grunn 
til å anta at tjernet er tydelig påvirket (ingen luktproblemer, visuelle tegn eller annet). 

3. Det ble konkludert i Huvo med at det ikke er aktuelt å løfte inn dette temaet med egne tiltak i 
tiltaksanalysen. Men SVV skal jobbe kontinuerlig med å redusere saltforbruket og forurensingen 
fra veiene, gjennom «SaltSmart», NORWAT og andre beskyttende og forebyggende tiltak. 



 

 

4. Kontrollfisket i 2014 viste meget høy tetthet av ørretunger, og andre fiskearter, på strekningen like 
nedstrøms rensedammen ved Risa (Pedersen et al. 2015, Huvo-notat 1/2015), slik at avrenningen 
fra vei ikke synes å være spesielt problematisk der.  

5. Det ble likevel konkludert i samarbeid med SVV om at det må påsees at det foreligger rutiner for 
tømming av sandfang/rensedammen ved Risa og andre rensedammer/bassenger.  

6. SVV skal for øvrig vurdere renseanlegg for tunnelvaskevann i VF Nessa med tilløpsbekker (02-
1551-R), tiltaks-ID 5101-1585-M. 

 
Figur 1. Bilde av Sandtjernet. Foto: Helge B. Pedersen. 
 

 
Figur 2. Bilde av rensedammen (objektid 480856816) for E6, der den krysser elva Risa.  
Foto: Helge B. Pedersen. Kontrollfisket ble foretatt umiddelbart nedstrøms rensedammen. 



 

 

 
Figur 3. Rensedammen/bassenget like øst for E6 ved Tømtebekken (objektid:480856820).   

Bildet er tatt i oktober 2012. Foto: Helge B. Pedersen. 
 
4. Oppfølgende undersøkelser etter tiltaksanalysen (dvs. etter år 2013/2014) 
Statens vegvesen (SVV) har de siste årene sett nærmere på en rekke problemstillinger som er relevant 
i forhold til vannforskriften, både av generell karakter og konkret i vassdrag innen Huvo. 
 
Rensebassenger for avrenningsvann fra vei  
Det er sett nærmere på problematikken rundt avrenning fra veier, med særlig vekt på saltpåvirkning og 
metaller, gjennom SVV sitt fireårige FoU-prosjekt NORWAT (2012-2015). Det har resultert i en 
rekke vitenskapelige artikler og publikasjoner. To av de tolv sedimentasjonsdammene som inngikk 
som del av et prosjekt om biologisk mangfold (økologi) i rensedammene ligger innen Huvo (Brittain 
m.fl. 2016). Det er Elstadmoen (objektid:480856810) som ligger like vest for E6 og forholdsvis nær 
Sandtjern, og Hovinmoen (på grensen til VO Leira-Nitelva, objektid:480856804), som ligger like øst 
for E6 nordøst for Bonntjernet og Svenskestutjernet. I det prosjektet ble økologien grundig undersøkt; 
målt på vannplanter, dyreplankton, evertebrater (insekter, mark, snegler, igler mm) og amfibier. 
Sedimentasjonsdammene var betydelig forurenset av metaller; PAH mm, men de var likevel artsrike. 
Undersøkelsen viste ingen klare sammenhenger mellom biodiversitet og alder, størrelse, 
trafikkmengde (ÅDT) eller avstand til nærmeste vannkilde. Men eldre dammer synes å ha større 
biomangfold enn nyere og større biomangfold med økende trafikkmengden, uten at det ble funnet 
tydelige (signifikante) sammenhenger. Økende biomangfold med økende ÅDT kunne skyldes at det 
var større dammer der det var mer trafikk. I en annen undersøkelse, der en del av de samme 
rensedammen inngikk, ble det for øvrig funnet at metaller, klorid, fosfor og størrelsen på 
sedimentasjonsdammen var det viktigste faktorene for mengden evertebrater. Små og sterkt 
forurensede dammer hadde færrest arter. Hovedresultatet i undersøkelsene er likevel at det var en 
betydelig artsdiversitet i sedimentasjonsdammene sammenlignet med naturlige tilsvarende dammer. 
En del rødlistearter ble også funnet. Det ble konkludert med at sedimentasjonsdammer bidrar positivt 
til biomangfoldet, i tillegg til å bedre de negative effektene fra veitrafikken. 
 
I NORWAT inngikk også vurderinger av tilstanden til rensebasseng (Paus m.fl. 2013). Statens 
vegvesen har bl.a. i håndbok N200 og SVV-rapport 295, beskrevet hvordan rensebassengene bør 



 

 

utformes og driftes. En vil kunne oppnå rensegrader på 70 til 80 % for suspendert stoff, 55 til 65 % for 
totalt fosfor og 45 til 75 % for tungmetaller i sedimentasjonsbassenger. For å kartlegge hvorvidt 
nåværende rensebasseng i Norge fungerer etter hensikten, ble 26 tilfeldig utvalgte rensebasseng langs 
norske veger tilstandsvurdert i den undersøkelsen. 2 av dem ligger innen Huvo, det er E6 Hovinmoen 
– Dal (basseng 1b, Objektid:480856806) og E6 Minnesund bru (objektid 480856818). Det ble 
konkludert med at rensebassengene i stor grad er planlagt og prosjektert i henhold til Statens 
vegvesens håndbøker, men at det ofte er avvik mellom vanndybder i byggeplaner og bygget basseng 
og at det var et relativt høyt avvik på driftsoppfølgingen av rensebassengene. 
 
En oversikt over rensedammer som er etablert av Statens vegvesen finnes på vegkart.no (søk etter 
basseng/magasin). Det er etablert ca. 8 bassenger/magasiner som skal rense avrenningen fra E6 innen 
Huvo sitt nedbørsfelt (og to rensebasseng like sør mot Vannområdet Leira-Nitelva, ved Bonntjern). 
 

 
Figur 4. Kart hentet fra Statens vegvesen (vegkart.no). Følgende rensebassenger er etablert: Nr. 1 like 

nordvest for Minnesund (objektid:480856818), nr. 2 like øst for E6 ved Tømtebekken 
(objektid:480856820), nr. 3 utløp Eidsvolltunellen E6 (objektid:595500027), nr. 4 og 5 på hver side av 
E6 ved Risa (objektid:480856814 og 480856816), nr. 6 like øst for E6 ca. 500 m nord for Sandtjernet 

(objektid:480856812), nr. 7 like vest for E6 ca. 1 km sør for Sandtjernet (objektid:480856810), nr. 8 
øst for E6 ved Hovinmoen (Objektid:480856808) samt 2 bassenger ved Hovinmoen – 

Svenskestutjernet, like utenfor Huvos grenser (objektid:480856806 og 480856804).  
 
Tunnelvaskevann 
I 2013 ble det gjennomført en estimering av forurensing i tunnel og tunnelvaskevann (Torp og Meland 
2013).  Renhold av tunnelene bidrar til utslipp av vann med store mengder miljøgifter, og det er påvist 
både kronisk og akutt giftighet hos vannlevende organismer (Meland 2010, Meland et al. 2010b, 
Meland 2012a). Eidsvolltunnelen ved E6 er blant de som er vurdert (ÅDT over 13.000/lengde ca. 1,2 
km), med en beregnet forurensingsindeks; F-indeks (årsproduksjon) på ca. 11. Noe som er forholdsvis 
høyt.  Nordgående tunnelløp har oppsamling av tunnelvaskevann. Det samles i to tanker som blir tømt 
(levert til godkjent mottak) etter hver vask. Tankene fungerer som beredskapstanker ved evt. uhell i 
tunnelen. Sørgående løp mangler pt. en slik oppsamling av tunnelvaskevannet. Det kan legges til at 
dette drenerer til Nessa, som er dokumentert som gytebekk for ørret i Nessa og i Andelva (Pedersen et 
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al. 2015) og derfor viktig å beskytte. Videre oppfølging av renseløsninger for denne tunnelen ved E6 
(Eidsvolltunnelen) vurderes av SVV. Det er i Vann-nett gitt tiltaks-ID 5101-1585-M. 
 
Innsjøer, tjern og vassdrag nær vei 
Statens vegvesen har sett nærmere på problematikken rundt avrenning fra veier, med særlig vekt på 
saltpåvirkning i et utvalg, vei-nære og utsatte tjern/innsjøer. Problemet er i hovedsak at saltvann kan 
redusere omrøringen i innsjøer, og dermed skape oksygenfritt bunnvann, samt tilførsler av miljøgifter 
fra veiene. Ved store påvirkninger (> 25-30 mg klorid per liter) kan også algene i innsjøene påvirkes. 
SVV gjorde en undersøkelse i 2010 der det ble påvist negative miljøeffekter i 28 av 63 innsjøer 
(Bækken og Haugen 2010). Ingen av disse sjøene lå innen Huvo, men bl.a. Nordbytjern i Ullensaker 
(undersøkt også i 2005) var med i undersøkelsen. De samme innsjøene ble fulgt opp i 2015/2016 
(Saunes og Værøy 2016), der også Skåntjern og Svarttjern i Ullensaker var inkludert. I forbindelse 
med SaltSmart har SVV fått utarbeidet veiledende tålegrenser for kjemisk sjiktning i innsjøer 
(Haaland m.fl. 2012).  
 
Totalt innen Huvo og i nærområdet, er dermed seks sårbare innsjøer grundig undersøkt. Det er 
Nordbytjern, Svarttjern og Skåntjern som er påvirket av veisalting via grunnvannet, mens 
Svenskestutjern, Bonntjern og Vilbergtjern ikke var påvirket av saltingen (Bækken og Åstebøl 2012). 
Alle seks er potensielt sårbare grytehullsjøer i Ullensaker kommune, nær E6. Av disse er det kun 
Vilbergtjern som ligger i Huvo. Da også Sandtjernet er blitt sjekket ut, er det liten grunn til å tro at det 
er behov for å følge opp noen av tjernene/innsjøene særskilt i Huvo mht. veisalt, utover en generell 
overvåking over tid i saltpåvirkede sjøer. Men på generelt og preventivt grunnlag er det likevel 
ønskelig å få reduserte saltforbruket betydelig.   
 
Generelt om reduksjoner av vegsalt på veier innen Huvo 
Huvo er hovedsakelig dekket av to driftskontrakter, Romerike vest (2013-2019) og litt av Romerike 
midt (2016-2022). Vegnettet er inndelt i ulike vinterdriftsklassser etter et sett ulike kriterier. Hver 
vinterdriftsklasse har en spesifikk beskrivelse av når og hvordan salt kan brukes. Det blir gjort flere 
tiltak for å redusere saltbruken. Større vekt på mekanisk fjerning av snø og is, større andel saltløsning 
med salt løst i vann og bruk av fastsand. Fastsand er sand tilsatt varmt vann. Med bruk av saltløsninger 
skal en få bedre effekt med bruk av mindre saltmengde pr. km. Ved rullering av driftskontraktene blir 
inndeling av vinterdriftsklasser gjennomgått og det blir vurdert om det er spesielt sårbare strekninger 
for saltpåvirkning i området.  
 
Anleggs- og driftsfase 
Statens vegvesen har også laget sårbarhetsrapporter for avrenningsvann fra vei under anleggs- og 
driftsfasen (Statens vegvesens rapporter nr. 578-2016 og 597-2016 m.fl.). For en oversikt henvises til 
Statens vegvesen sin side over NORWAT-publikasjoner. 
 
Tømming av sandfang og tilsyn med oljeavskillere er også fastlagt i driftskontraktene og tilpasset de 
ulike vegklasser.  
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Vedlegg 1. Brevet og vurderingene fra SVV. 
 

 

 



 

 

 


