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1. INNLEDNING OG HISTORIKK
Representanter for innlandsfiskenemndene i Lier, Asker og RØyken samt
Buskerud Laksestyre tok initiativ til å starte vannbruksplanlegginJ
(VBP) i Arosvassdraget ~ten 1983. Det ble opprettet et utvalg på 8
medlernner sem pr oktober 1984 presenterte en rapport i form av et
"Forprosjekt - Vannbruksplan for Arosvassdraget".
utvalget hadde fØlgende

sanmense~:

otmar Muhr, Plan- og nærinJssjef, Buskerud (formann)
Ole Marius Evensen, Lier kamtunestyre
r-brten Torgersen, RegulerinJssjefen, Asker kormune
Harald Sundlo, Teknisk sjef, RØyken kormune
Trond Grøtterud, Fylkeslandbrukskontoret, Buskerud
Biørn Swanstrc,tm, Innlandsfiskenemnda, Asker kormune
Hans Graff, Gl:unneierlaget i RØyken
Tore Lium, Vassdragsdirektoratet (sekretariat)

I løPet av året 1985 ble forprosjektet behandlet i de tre kamrunene og
på vårparten 1986 forelå det enstarrnige vedtak an å gå videre med
vannbruksplanlegginJen.
16.04.86 ble styrinJsgruppen for planarbeidet etablert med fØlgende
sanmenset:nin:J :

Formann:
Lier:
Asker:
RØyken:
Representant
Sekretariat:

Plan- og nærinJssjef Obnar Muhr, Buskerud fylkeskamrune
Rådnann Arild Skinnaroen
Teknisk rådnann Ola Jorde
Leif H. Roth, Innlandsfiskenel1U1da i RØyken
for miljøvernavdelinJen lx>s Fylkesnannen i OslO/Akershus
NVE-W

Det ble samtidig utnevnt en kcntaktperson i de tre kamrunene sem hver
for seg skulle organisere en prosjektgruppe.
Prosjektgruppene var organisert og begynte sitt arbeid htsten 1986. I
løPet av det året sem har gått siden da, har det vært enkel te endringer i sanmense~en av styrinJsgruppen og prosjektgruppene.
For at ikke verdifull kjennskap til VBP skal gå tapt på denne måten,
bestemte styrinJsgnxppen i mt>te den 19.08.87 å samle foreliggende data
i en statusrapport innen årets utgang-. Det er denne rapporten sem nå
foreligger. For å oolde tilknyt:nin;]en til det pågående planarbeidet er
rapPorten kalt:
"Vannbruksplan for Arosvassdraget (foreløPig) Statusrapport januar
1988".
Det understrekes at rapporten ikke er å oppfatte sem vannbrukpslan da
planarbeidet vil fortsette i 1988 og mye arbeid gjenstår før vannbruksplanen foreligger.
I det videre arbeid legges til grunn at vannbruksplanen skal være en
flerbruksplan for utnyttelse og vern av Arosvassdraget med tilh;tJrende
kystaTIråde. Planen skal behandle, avveie og foreslå til tak for aktuelle bruks former av vann i nedbØrfeltet.
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Vannbruksplanen må få status sem en del av kaml.uneplanene. Den skal
presentere et begrunnet handlingsprogram og må legge grunnlaget for en
organisasjon sem kan gjennanføre progranmet og oppdatere planen slik
at den til en hver tid er åjour i henh::>ld til kamruneplanene.
Prosj ektgruppene, faggruppene og styringsgruppen ved sekretariatet har
hver for seg, og uavher"gig av hverandre, gitt sine bidrag til statusrapporten i form av delplaner eller kapitler. Bidragene er ikke redigert eller koordinert for å unngå at viktige opplysninger faller ut.
Det er derfor ikke til å unngå at det kan bli enkelte overlappinger i
teksten. Evt. sliker Illa.I"lCJler vil bli bearbeidet og rettet opp i vannbruksplanen:
Oslo i januar 1988.
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2. ORGANISERING AV PLANARBEIDET
San forutsatt i forprosj ektet er en stor del av planarbeidet utført av
prosj ektgruppen i hver enkelt karmune. Prosj ektgruppene har ved 1:::Jeh:JV
samarbeidet med ressurspersoner/faggIUpper på spesielle faganråder.
Hver enkelt karrnune har utnevnt medlemnene og sarnnensetningen av prosjektgruppene. Gruppene har selv vært ansvarlig for å arrangere mt>ter
og skrive mt>tereferat.

Styring'sgruppen har koordinert arbeidene sem utføres av de tre prosjektgruppene i den grad det hittil har vært praktisk. Sekretariatet
har innkalt til rrøter og skrevet mt>tereferat. I tillegg til å samarbeide med prosjektgruppene har styring'sgruppen enJasjert ressurspersoner/faggrupper sem er felles for alle prosjektgruppene samt disp:nert
tilgjenJelige midler.

Kamtunestyre
Fonnannskap

Generalplanutvalg
I

I
I
I
I

Prosjektgruppe
Sekretariat
(teknisk etat)

Sano~:

Styring'sgruppe
Faglig rådgivning'

I

Karmunale utvalg og etater

Organisering' av vannbruksplanlegging' i kamrunal regi.

Hovedrapp Aros
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Styr~sgruppen:

-

Buskerud fylkeskamrune
Miljøvernavdeli.n]ene i
Buskerud og Oslo/Akershus
- En representant fra hver
karnrune
(tilsanmen 6 medlemner )

Sekretariat i Norges vassdrags- og energiverk (NVE)

Faglig rådgivning

Karmunestyre

Fonnannskap
Prosjektgrupper

Lier

I

I

Asker

I

I

Røyken

-

Vannføri.n]
Vannkvalitet
Fiske og
fiskeribiologi
Landbruk
Juridisk status
Fo~

Eventuelt

I

Organiseri.n] av styrlnJsgruppen og samarbeidsfunksjcoene.
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3. KOSTNADER OG FINANSIERING 1987
Fra Buskerud Fy1keskannune
Fra OED/Askere1vprosjektet
Fra Konsesjonsavgiftsfondet

kr

50.000

"

80.000

"

175.000

Disponibelt for 1987

kr 305.000

utbetalt:
Fellesbefaring 03.11.86
Vassdragsloven x 100 eks
Mtlte 15.06. 87 bespisning
Flyfoto Widerøe
Kartblad rGJ
Reiseregning NVE-VH, 18.09.87
Ditto, 28.09.87
Ditto, 26.10.87
GEFO. Landbruksforurensning

kr

"
"
"
"
"
"

"
"

2.205,61
2.504,266,75
1.318, 213,380,591,450,460,-

Disp:>ner"t :
Vannanalyser

Vannføringsmålinger
Tilskudd landbruksde1 VBP
Fiskeribiologi
Tilskudd kurs VBP
Tilskudd fiskenenl'lder
UndersØkelse av bunnfaillla

kr
"
"
"
"

87.000,25.000,50.000,30.000,18.000,-

It

5.000,-

"

20.000,-

Disponibelt pr 16.12.87

"
kr

243.388,36
61.611,64

En del av det disponible belØP på kr 61.611.64 vil gå med til uforutsette utgifter i forbindelse med ferdigstilling og opptrykking av "foreløPig vannbnlksplan, statusrapp::>rt, desember 1987". Resten vil overfØres budsjettet for 1988.

Prosjektgruppene i de tre kannunene, miljøvernavdelingene i de to fylkene, Buskerud Fylkeskamtune og Akershus Fylkeskcmnune, Landbrukskontoret i Røyken/Hurum, Styringsgruppens sekretariat i NVE samt flere
interessert enkeltperscner og foreninger har nedlagt et betydelig
arbeid på eget budsjett. uten at det er fØrt regning med tidsforbruket
anslås dette uforbindtlig til ca 2 årsverk san i peI1CJer representerer

arrtrent kr 600.000,-

Hovedrapp Aros
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4. SAMMENDRAG, MAL SETTING OG VIDEREFØRING
Prosjektgruppene i de tre kamrunene har samlet og systanatisert mye
verdifull t materiale til videreføringen av vannbruksplanen (VBP) i
1988. Materialet er stort sett anhandlet under kapitlene 6 og Il.
For overvåking av vannkvaliteten i vassdraget har MiljøveInavdelingen
lx>s Fylkesmannen i Buskerud fra våren 1987 hatt gående et systanatisert analyseprogram. Rapporten forventes å foreligge i februar 1988
hvor bl.a. fosfortransp::>rten i vassdraget og ut i Oslofjorden er beregnet.
Vannføringen i Aroselva har inntil siste ~t bare vært registrert i
eksisterende målestasjon i Aros hvor surrmasjonstall for ukaniddel er
registert . Det har vært lagt ned mye arbeid i å få en bedre oppløsning
på disse registreringer hvor minstevannføringer og flanner frangår.
Til dette formål ble det opprettet en ny målestasjon i Verkense1va ved
Sætredanmen like ovenfor utløPet i Gjel1umvann. Bestående målestasjon
i Aros bØr rehabiliteres i sarnne hensikt.
Fra våren 1987 har en egen faggruppe arbeidet med landbruksdelen til
VBP hvor forurensningene fra jordbruket vil utgjøre en vesentlig del.
Dette arbeidet fortsetter i 1988.
Fiske og fiskeribiologi forventes å gi en god antydning an tilstanden
i vassdraget san et supplement til overvåkingsprograrnnet. Av de resultatene san hittil foreligger, ser det ut til at de største problemene
er i forbindelse med forurensningssituasjonen. De store variasjonene
i vannføring med flanner og minstevannføringer gjør elva til en dårlig
resipient og mindre egnet til fiske og friluftsliv.
Målsettingen for vannbruksplanen er en flerbruksplan for utnyttelse og
vern av Arosvassdraget med tilhtlrende kystanråde. Planen skal behandle, avveie og foreslå tiltak for aktuelle b:ruksformer av vann i nedbØrfeltet.
Når rapporten fra feltarbeidet i 1987 foreligger, vil beh:.:lvet for
videreføring av prograrnæne i 1988 bli vurdert. Det er sannsynlig at
det vil bli lagt vekt på å få utarbeidet et forurensningsbudsjett for
hele vassdraget. En forventer her å kvantifisere og lokalisere de
enkel te forurensningstyper og vil være et nødvendig hjelpemiddel for
handlingsprograrnnet i VBP.
Det vil også bli arbeidet videre med å utbedre vannføringsnålingene .

Hovedrapp Aros
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5. BESKRIVELSE AV VASSDRAGET MED KARTBILAG
5.1

Generelt

Arosvassdraget med et totaltnedbØrfel t på. ca 115 km2 ligger i Lier og
Røyken kamruner i Buskerud fylke og i Asker kamrune i Akershus fylke.
Denne adninistrative inndelin;1en gjør enhetlig vassdragsforvaltning
kanplisert og vanskelig, og derfor har det vært spesielt interessant å
utvikle en egnet rrodell for vannbl:uksplanleggin;1 i Arosvassdraget.
på figur l er det vist oversikter over vassdraget og en del forhJld i
nedbØrfeltet.

For almenheten er vassdragets forskjellige deler kjent under sine
lokale navn slik san Skithegga, Verkenselva, Gjellumvannet, osv. Det
er særlig for Asker og RØyken at vassdraget har betydrlin;J for sentrale
deler av kamrunen, men også innenfor Lier finnes f.eks. deler av det
store Ulvenvannet (40 ha).
De kortfattede opplysni,rgene an vassdraget san er gjen:jitt nedenfor er
i stor grad hentet fra et studentarbeid utført ved Telemark DistriktsNt>g"skole (Arosvassdraget, Registrerin;1er til forprosjektet). Noen opplysni,rger er også hentet direkte fra kamrunene, fra fylkeslandbrukskontoret m. v .
5.2

Naturgrunnlaget

Vassdraget:

Aroselva har utlØp i Oslofjorden ved Aros i RØyken kamrune (Fig 1).
Tilførselen kemner dels fra RØyken, Skithegga san går over i Kjoselvaj
Sagelva, og dels fra Askersiden, Gjellumvann med Verkenselva og vassdraget videre via sjøene ved Dikemark fra skogsanrådene mrd for E18.
Spesielt innenfor Asker karmune er det flere innsjøer:
Gj ellumvannet (50 ha)
Ulvenvannet (40 ha, delvis i Lier)
NordvannetjSvinsjøen (40 ha)
Verkensvannet (18 ha)
Padderudvannet (17, 5 ha)
I Røyken finnes stordanmen, Sætervannet med Svartvann og Skånevann.
Nedbørfeltet ligger mellan ca 480 m o.h. og havets nivå. Store deler
av anrådet ligger mellan 100 og 300 m o.h. Verkensvannet og de andre
sjøene i anrådet ved Dikemark-Engelsrud ligger ca 185 m o.h.
Regnet not utløPet er
danmen, Fabrikkdamren
Askersiden finnes den
regulerin;1sdanmen ved

det 3 betydelige danmer i Aroselva: Kistefossog Lin;1sc:rOCiarrmen. Videre i h::wedvassdraget på.
gamle Sætredarnnen rett ovenfor Gjellumvannet og
Verkensvannets utlØp.

Hovedrapp Aros
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Kartet (fig 2) viser inndelingen i Vassdragsregisteret av nedbørfeI tet
009. Z Arosvassdraget i delanråder på laveste nivå i hierarkiet.
Vassdragsregisteret er et nasjonalt infonnasjonssystem san skal innerolde en samlet oversikt over tilgjen:]'elig infonnasjon an norske vassdrag og nedbørfelt.
Dette gjøres ved å gi referanser til infonnasjon an vassdrag og nedbørfelt: Hvilke opplysninger finnes, hvem har dem, hvor gamle er
opplysningene, på hvilken fonn er de tilgjen:]'elige osv. I tillegg gis
nøkkelopplysn.i.ng'er an nedbØrfeltene og infonnasjon an objekter med
tilknytning til vassdraget.
Registeret er bygget opp san en samling EDB-registre, organisert i en
database. Foreløpig er disse utviklet/under utvikling.
REGINE

"REGIster over NEdbørfeI t", innelx>lder en inndeling av
Norge i nedbørfelt. Geografisk infonnasjon er gitt for
hver enhet.

Registerenhetene identifiseres med vassdragsnumre .
Enhetene danner et hierarki av over- og underordnede
anråder.
KARTBASEN

Digitale nedbØrfeltgrenser og vassdragsnummer for alle
embetene i REGINE .

INNSJø

Areal, dyp, b:tlyde over havet m. m.

RAPPORT

Litteratur med tilknytning til vassdrag.

STATISTIKK

Data for Landbrukstellinga 1979 og Folke- og Boligtellinga 1980 for nedbørfelt.

STASJON

Dataserier med tilknytnirYJ til vassdrag (hydrologi,
meteorologi, vannkvalitet etc).

INtGæP

Tekniske inrWep i tilknytning til vassdrag.

NedbØrfeltinndelingen i REGlNE er hierarkisk ordnet, med stadig finere
inndeling på lavere nivåer.

Hovedrapp Aros
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Fig 2: Delanråder i Årosvassdraget med vassdragsm.mne:r
tal ut:tegninJ fra Vassdragsregisteret .
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Geologi og tor;ografi
Berggrunnsgeologisk tilhprer nedbørfeI tet OslofeI tet, og består h:Jvedsakelig av de granittiske- og sedimentære kambrosilurbergarter. Den
marine grense i nedbØrfeltet er på ca 200 m o.h.
Granittfonnasjoner rager opp sem htJye åser. Under den marine grense er
topografien dempet av de marine avset:ninJene. Likevel framstår forkast:ninJen sem danner Bondivannet-Grodalen-Ski theggadalen tydelig i
terren;;Jet. De Iæktige marine avset:ninJene og en gunstig geologi (kabrosilurske forvitrinJsbergarter) gir gode betinJelser for jordbruk i
store deler av de lavere anrådene.

Arealutnyttelse
2

Av arealet på 115 km utgjør tettstedene (bl.a. Spikkestad, RØyken,
2
Aros,
Heggedal, Lierskogen) ca 10 km (8,5%), jordbruksarealene ca 20
2
2
km ( 17%) mens de resterende 85 km er skogs- og friarealer.
Tettstedsan:rådene ligger i et presscmråde og en må regne med fortsatt
utbygginJ. Det har skj edd en del sanerin;;Jer av kloakksystemene i
anrådet og dette har åpnet for rry boligbyggin;;J.
Det var i 1979 registrert 257 gårdsbruk i drift innenfor anrådet med
gj ernnsnittsstørrelse ca 80 da. Ca 40 bruk berrytter seg av kunstig
vanning og man venter at stadig større arealer ønskes betj ent av vannin;;Jsanlegg. Det anslås nå at ca 10% av jordbruksarealene kan vannes.
De resterende skogs- og friarealene er mye brukt til frilufts-,
sports- og rekreasjcnsformål. Brukerne anfatter ikke bare de ca 12.000
sem bor innenfor nedbØrfeI tet, men i stor grad også mennesker sem bor
i tilstøtende anråder både på Asker- og Dranmenssiden. En må anta at
de store, lett tilgjen;;Jelige vannene innenfor Asker kamrune spiller en
spesiell rolle i så måte.
Vannførin]

Det er lll99'et sparscmne opplysninJer an karakteristiske vannførin;;Jer i
vassdraget. Ved en enkel samænliknin;;J med Askerelva kan en anta at
3
Aroselva i gjenn:msnitt har en midlere vannførin;;J på ca 1,5 m /s.
Variasjcnene over året kan imidlertid være store med flcmner på 10
ganger denne størrelsen og lavvannførin;;Jer mindre enn 1/4.
3

Med betydelige uttak av vann til jordbruksvanning (inntil ca 600 m /t)
i tørre scmnerperioder kan lavvannførin;;Jen ytterligere senkes kanskje
til det halve av det den naturlige avrenni.n]en tilsier. Når det også

er raPI;X)rtert flanskader og -ulemper i deler av vassdraget synes det
viktig å analysere vannførin;;Jssituasjonen nærmere.
Forskjellige forsøk på å etablere målestasjoner er gjort. Det synes
imidlertid ikke sem an pålitelige resultater er oppnådd. :Norcem A/S er
videre pålagt å utføre kontinuerlige målinJer av både overførin;;Jen til
Slernnstad og vannførin;;J ved Kistefossdanmen, men det vites ikke an
slike registrerin;;Jer er utført.
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vanrikvalitet

I forbindelse med NIVA' s undersØkelser for Fagrådet for kloakksamarbeid i Indre Oslofjord er det påpekt at forurensningstilførselen fra
Arosvassdraget er svært dårlig 00kumenert. Foreslåtte prøvet~s
serier er ennå ikke kamlet i gan.;J.
studentene fra 'IDH tok enkel te prøver under sine befarin;Jer våren/
forscmneren 1984. Med bare to prøver fra i alt 18 lokaliteter kan analyseresultatene ikke tillegges særlig betydning. Noen indikasjoner
synes imi.dlertid å være tydelige:

o

pH-verdiene var jevnt over hØye (6,6 - 7,8)

o

Tilførslene av fosfor og nitrogen var forroldsvis beskjedne i vassdraget opsi:r<tms Gjellumvannet, men mer markerte på Røyken-Siden
( Skithegga) .

o

VanrInassene i Gjellumvannet var oksygenrike helt ned not bunnsjiktet.

o

Bakteriologiske analyser indikerte at betydelige kloakkforurensninger tilfØres vassdraget fra tettstedene.

o Total t sett var den bakteriologiske fo:rurensningen ikke særlig hW'
(bl.a. var Gjellumvannet egnet til bad.i.nJ) og neppe av betydning
for annet enn uttak av drikkevann.
Fisk

FØlgende fiskearter finnes i vassdraget:

o

Laks og sjøørret, opp til Lin;Jsardamnen, 3,5 km ovenfor Aros.

o

Ørret, i alle vann og elver (unntatt Skitheggas nedre del)

o

Abbor, nort, gjedde og ørretkyte, i alle vann i Asker, i Skithegga
og og Aroselva ovenfor Lin;Jsardamnen.

o

Al, i Aroselva og Gjellumvannet, antakelig også i andre vann i
Asker.

o

Dvergmalle, trolig Gjellumvannet.

F~ av laks og sjøørret skal registreres, men en kan anta at en
del fan.;Jster ikke registreres. For 1983 oppga innlandsfiskenannda at
125 kg laks og 250 kg sjøørret var tatt i Aroselva med gjennansnittsvekter på henholdsvis 5 og 2,5 kg. Statistikken synes å vise at 1983
var et middels år. I 1987 ble det tatt over 850 kg laks og sjøørret
san er en Økning på 100% fra det foregående året.

Ørretstanmen i Ulvenvann/Verkensvann er hurtigvoksende og av god kvalitet. Stor fisk er tatt og en må anta at sportsfiske kan være attraktivt.
Av annen bunnfauna kan nevnes kreps i Ulvenvannet (trolig) og muslin;Jarter lan.;Js rx::>en av elvestrekningene i Røyken.
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vegetasjon
I skogs- og frianrådene er det blandet vegetasjon med myrer, barskog
og tett blandingsskog. Noen anråder betegnes san vmneverdige (myrer,
edellauvskog ffi. v.) Den spesielle vegetasjonen langs vassdraget er
enkel te steder truet eller utryddet pga. nybrott, kanaliserin3er eller
andre tiltak.
I flere av vannene og i rolige partier av elvene finnes verneverdig
vegetasjon, spesiel t takrØrsamfunn og storstarrsump. Videre finnes
forekanster av riksstarrsump og tjønnaks-/n$kerosesamfunn.

Av annen verneverdig vegetasjon langs vassdraget kan nevnes myrer med
forskjellige framherskende nosetyper, alm-lindeskog med hegg (Gjelllnnvannet og Aroselva i Grodalen) og snelle-askeskog (i Grodalen).

5.3

Foreliggende kart og planer

Kartdekn:i.n;]

Hele Aroselvas nedbørfelt er dekket av såvel SK's kart i målestokk
1: 50.000 san av Økcn:misk karverk i målestokk 1: 5.000 og 1: 10.000.
De respektive kamIunene har utarbeidet egne detalj kart over tettstedsanrådene • I Asker er hele :txJvedvassdraget med tilliggende anråder
dekket av kart i målestokk 1: 1.000 (1: 2.000 ). For anrådene i Røyken er
h:Jvedvasdraget i det vesentligste dekket av 1: 1.000 kart nedstrctms
Spikkestad. Bare et par kortere deler mellan Grodalen og Åros er
udekket av dette kartverket.
Det foreligger også en rekke temakart av varierende nwaktighet og
detaljerin3sgrad. Blant materialet kan nevnes:
o

Geologisk kartleggin3, detaljkart for deler av Asker.

o

Sand og grus ressurskart.

o

Varmressurskart.

o

Hydrogeologisk kart.

o

VegetasjCXlskartleggin3, registrerin3er av verneverdige plantesamfunn.

o

Fo:rmtinner, registrert i økon:misk kartverk.

o

Kul turminner , delvis kartlagt.

o

Vil tanrådekart for Røyken. utarbeidet av Miljøvernavdelin3en h::>s
Fylkesnannen i Buskerud.
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Kcmruna.le planer
Karmunene har utarbeidet sine Karmuneplaner rred vedtekter. Arbeidet
rred rullering av disse planene er forestående.

De vanlige sektorplaner foreligger og spesielt kloakkramneplanene er
av interesse for vannbruksplanleggingen.
Det vises forøvrig til kapittel 10: Arealplanlegging i kcmnunene.
Bet;ydel.ige tiltak

Sanering og utbedring av kloakkforh::>ldene i de 3 kcmnunene går kcntinuerlig. Stadig mer avløPSVann er tran5p:)rtert ut av nedbØrfeltet,
spesiel t til det nye sentralrenseanlegget (SRV).
Asker har etablert vannforsyn.i.nJ fra Holsfjorden. Dette har bedret
tilg~en på vann i kamrunen og man kan tenke seg at uttakene til
Dikemark Sykehus (Oslo kannune) og SlEmreStad Fabrikker (Norcan A/S)
c;ppht>rer permanent. Den tilsvarende Økningen i vannføring (spesielt
lavvannføringen) vil være biologisk gunstig for vassdraget.
Vassdragets naturlige leie er allerde påvirket av darnner, kanaliseringer og byggearbeider (spesielt veier). Det kan antas at flansikring/
kanalisering/drenering for å sikre jordbruksarealer vil fortsette i
anråder san fortsat er utsatt. Likeledes vil trolig utbedring av veien
l~s Aroselva kunne rredføre ~, graving og fyllingsarbeider
av stor betydning for forh::>ldene i og ved denne delen av vassdraget.
De største kcnfliktene oppstår gj eJ:ne i forbindelse rred tettstedsutvikling. Videre utbygging i RØyken og Spikkestad er planlagt i mJderat
tempo og det samne gj elder Aros samt tettstedene i Asker og Lier
( f. eks. Heggedal, Dikemark, En1elsrud, Lierskogen).
Arealdis[XJIJeI'ing

Generalplanene i de respektive kcmnunene ~ir eksisterende og planlagt arealutnyttelse innenfor nedbØrfei tet. Knapt 10% er tettstedsarealer mens tx::>rtiIrot 20% er utnyttet til jordbruksfonnål. Det er relativt liten industrivirksanhet innenfor anrådet, men kcnsentrerte
utslipp har likevel forårsaket fisked;zXi ved forskjellige anledninger.
utviklingen i nedbØrfei tet er ennå ikke komet så l~ at vannressursene er permanent og betydelig påvirket. Dispcrleringen av de
vassdragsnære arealene er viktig for å kunne utnytte og beskytte den
resurs san Arose1va med sidevassdrag representerer. Arealdispcrleringen
innenfor nedbØrfei tet og spesielt nær vassdraget har hitti1 foregått
etter en mer skjønnsnessig vurdering av hva san kan forenes med god
vassdragsp1eie.
5.4

Verneverdi og brukerinteresser

vegetasjon
Under avsnitet an naturgrunnlaget (kap 5.2) er en rekke plantesamfunn

identifisert san verneverdige, både blandet løvskog, myrer og vannplanter. Disse er nær knyttet til dispcrleringen av vassdraget og dets
nærarealer .
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Kulturminner
Det er en lang rekke kul tur- og fornmirmer innenfor nedb;1)rfel tet.
Vannbruksplanen vil vanligvis behandle dan san har tilknytning til
vassdragsdriften eller san ligger nær vassdraget. Disse har eller har
hatt en praktisk eller estetisk samvir~ med vannforekanstene.
Registreringene er foreløpig svært begrensede og man må i forbindelse
med de videre arbeider med vannbruksplanen samle og systematisere
opplysn.inJer an kultur- og fornminner i tilknytn,inJ til vassdraget.
Vassforsyning

Hovedvassdraget er ikke egnet san drikkevannskilde pga. potensiell
forurensningsfare. Likevel opprett:]:):)ldes forsynin:Jen til Dikemark
Sykehus fra Verkensvannet inntil videre.
I RØyken kamn.me benyttes de øvre delene av sidevassdrag til drikkevannsfonnål (Sætrevann). Tilsigsanrådene er lite utsatte for forurensn.:inJ. Det er også eksempler på privat drikkevannsforsynin:J fra nedbørfelt i Kjekstacinarka.

Slenmestad Fabrikker, Norcem A/S, har rett til å ta ut inntil 2 mill
m3 /år san driftsvann ved pumping fra Gjellurnvannet. I den nåværende
driftssi tuasjonen ved fabrikken er det mulig at dette endres i framtiden.
En kan anta at enkelte mindre vannforsynin:Jsanlegg er etablert fra de
0CleI1 av sidevassdragene. Slike anlegg har en ikke over-

øvre delene i
sikt over.

Jordbruksvanning

Det er registrert at ca 40 gårdsbruk i nedb;1)rfel tet har anlegg for
jordbruksvann.in;;J. Arealet san kan vannes er nå bortinot 2000 da.
Vannuttaket er nå anslått til inntil 600 m3 /t. Et uttak på ca 0,4 m3 /s
(dvs. 1.400 m3 /s) vil kunne tørrlegge elva på enkelte wrtier. Minstevannføringen fra Kistefossdanmen er 60 lis (eller 216 m3 /t).
Disse forhold må det tas hensyn til ved en analyse av vassdraget og
framtidig dispooering av vannressursene, bl. a. gj enran lll8n1Nrering av
magasinene .

EnergiprOOuksjan
Elektrisitetsproduksjon har foregått ved Dikemark fram til 1921 og
ovenfor Gjellumvannet fram til 1907. Kistefossdanmen med fallhøyde på
10 m ble brukt til kraftproduksjon fra 1904. Kraftstasjonen ved Dikemark ble benyttet periodevis også etter 1921. Den er nylig rehabilitert og er nå i daglig drift.
Annen utnyttelse av vannkraften til drift av sagbruk, rnt>ller o.l. er
ikke registrert, men har forekannet tidligere.
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Resipient
vassdraget er rrottaker av diffuse tilførsler av forurensning fra landbruk og spredt bebyggelse. Videre finnes betydelige punktutslipp fra
tettsteder. Senere tids sanerin:]' av kloakkutslipp (byggin:]'/forbedrin:]'
av renseanlegg, overførin:]' av avløpsvann, etc) har bedret situasjonen
i deler av vassdraget.
Skithegga i Spikkestad og RØyken er hardest belastet sem resipient.
Videre til tak er planlagt av Røyken kamrune, men forlx>ldene vil neppe
forbedres radikalt før alle større utslipp fØres helt til sjøen, evt.
ut av nedbørfeI tet og til andre kloakkanlegg. Skithegga er i dag en
dårlig resipient, spesielt an scmneren med liten vannførin:]' og følgende dårlig uttynning av forurensningen og blottlegging av illeluktende
elvebredder.
Fiske

Fiske kan neppe sies å ha særlig Økcn:misk verdi, muligens med tmntak

av laks- og sjøørretfisket i Aroselva. San forutsetning for rekreasjonsaktiviteter er imidlertid fisket av stor betydning.
Det foregår stamfiske i vassdraget både etter laks, sjøørret og ørret.

Ørretstamnen i UlvenvannetjVerkensvannet er hurtigvoksende og godt
egnet for oppdrett av settefisk til kultiveringsarbeid.
Rekreasjon

Fritidsaktiviteter i tilknyt:::n:lnJ til vassdraget anfatter fiske, båtsport, bading og alminnelig friluftsliv. Spesielt sjøene ved Dikemark
synes å være attraktive til fritidsaktiviteter. Andre deler av vassdraget er 0Clk mindre påaktet, men vil utgjøre en betydelig ressurs i
lokalsamfunnet derscm forlx>ldene legges til rette. Atkansten til vassdraget er IllCmJe steder vanskelig pga. tett vegetasjcn eller skog sem
er felt for å utvide dyrkingsarealene. Flere steder er ~en
dårlig.
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6. DAGENS BRUK AV VASSDRAGET OG KONFLIKTER
6.1

Generelt

Kapitlet består av innspill fra de respektive karrnuner og er basert på
infannasjon og registrerin;;Jer sem finnes på lokalt mld. Ka1Tnunene er
selv ansvarlig for innholdet. Ikke alle del-kapitlene er like fullstendige, men gir likevel et forh::>ldsvis godt bilde CN de ulike sektorinteressene lan:JS vassdraget. I det videre arbeid vil utfyllende og
supplerende opplysninger bli prioritert.
I forbindelse med utarbeidelsen av en vannbruksplan er det nødvendig
at hele vassdraget betraktes san en helhet. Det er da av avgjørende
betydning at de ulike konflikter og interesser kartlegges. Disse
danner en viktig del av grunnlaget når vurderin;;Jer og ka1klusjoner
skal trekkes.

6.2

Lier kamJJne

6.2.1

Nedbørfelt og arealbruk

Den del av vassdrfgets nedb;t>rfel t sem ligger i Lier kam1Une dekker et
areal på ca 23 krri •
) har avrenrll.nJ til HeggsjØ/
Sagelva. Denne delen av nedb;t>rfel tet består i dag i sin helhet av ubebygde og udyrkede anråder - skog- og rnyranråder. Kjekstacinarka er et
viktig friluftsanråde av regional betydning. Betydelige fiskeinteresser spesielt knyttet til kreps i Stuvstjern.

Den

sørøstre del av dette (ca 6 km2

Det synes å være liten tilførsel av forurensning, eller konflikter i
tilknytni.rY:;J til bruk og tilstøtende arealer i denne delen av vassdraget, sem krever nærmere vurderin;;J i denne samnenheng.
Dette notatet anhandler i det fØlgende den delen CN nedb;t>rfel tet i
Lier san har avrenrll.nJ til Ulvenvannet via Grobruelva/Rotuelva. Denne
delen av nedb;t>rfel tet anfatter ca 17 km2 • I dette i.nn;;Jår ca 1000 daa.
tettstedsareal (Lierskogen) og 2000 daa. dyrka mark.
Det er registrert 17 husdyrbaserte gårdsbruk med gjØdselkjeller og siloanlegg i anrådet. Av disse har 8 fått pålegg/merknader fra Fylkesmannen an utbedrin;;Jer av anleggene (1980-82). Pr 10.11.87 var kun ett
av disse påleggene etterkcmnet.
6.2.2

Befolkning og bosetting

Tettstedet Lierskogen med ankrin;;Jliggende gårdbebyggelse har en
befol.krUnJ på ca 1100 personer.
Bebyggelsen består av ca 350 boliger, skole samfunnshus og ca 20
mindre bedrifter.
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Alderssarnnensetning ifølge FOlke- og boligbestillinJ 1980:

Lierskogen
M3nn

Kvinner

6.2.3

I alt

0-15

16':"'29

30-50

50-66

67-80

80 -

1000

214

200

264

243

87

22

513
517

114
100

105
95

128
136

122
121

35
52

9
13

Bruk av stra:ndsa:len

Grobruelva/Retuelva har sin begynnelse oppe i åsen rx:>rd for Lierskogen
sentrum og løper 4-5 km, for en stor del gjenocm jordbruksarealer, før
den renner ut i Ulvenvannet. Elva løPer gjenn:::m sentrum, nært til b0ligbebyggelsen og gjenn:::m et mindre industrianråde •
ForeløPig manJler vi registrerinJer av randvegetasjcn langs elveløPet.
Det- synes imidlertid klart at deler av strekn:i.IYJen gjenn:::m Lierskogen
sentrum er svært utsatt når det gjelder Ødelggelse/fjerrrlng av randvegetasjCl1eI1.
Det forekcmner tildels tilfeldig, og tildels mer systanatisk dep::::nerinJ av masser i skrånin;;Jene ned IlOt elva. Spesielt preger dette elvas
cngivelser i sentrum på Lierskogen, på strekn:i.IYJen mellan Gamle Drammensveg og tvbtorvegen. De deponerte massene består for en stor del av
leire, stein og grus iblandet betcn;,lbiter og annet avfall fra byggeprosesser (kartbilag tegn nr 2).
I tilkn.yb'ri.n;J til gårdstun og bebyggelse langs elva samles det ofte
skrot i skrånin;;Jene ned til elva (preg av bakgård). Dette har så i
forbindelse med stonn og flanperioder en tendens til å bli spredt
langs elva. Dette innhykket gjør seg sterkest gjeldende i sentrum på
elvest:reknin:Jen mellan Gamle Drarnnensveg og tvbtorvegen (kartbilag tegn
nr 2).
Når det gjelder ~p i elveløPet må vi nevne overbygn:lnJ av Grobekken i en l~de på ca 60 m mellan Gamle Drarnnensveg og E18. Arbeidet er utfØrt uten tillatelse, og så vidt en kan forstå, lovstridig
(kartbilag tegn nr 2).
Det har vært planer blant grunneierne an kanaliserinJ/anlegginJ av elveløPet CNer jordbruksarealene på flatene til begge sider av IlOtorvegen, for å løse flanproblaner. Dette har, så vidt en har forstått,
foreløPig strandet på problaner med organiserinJ/finansierinJ av
prosj ektene.
Enkel te mindre danrner i den øvre del av elva san er anlagt i forbindelse med jordbruksvanI"lin]sanlegg, hindrer nruligens fiskeoppgang.
To av grunneierne san inngår i spørreundersØkelsen, oppgir at de har

fallrettigheter •
En vet fra samtaler med beboere i anrådet at det tidligere har stått
sag (Sagvollen) og kveInbruk langs elva rren en har ikke registrert
synlige spor av disse anleggene.
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6.2.4

Bruk av vann fra vassdraget

Vassdraget benyttes i dag ikke san drikkevannskilde.

ca

halvparten av de san har besvart spørreundersøkelsen opplyser at de
tar vann fra elva til Vannl.n:J. steder hvor uttak av vannin:Jsvann skj er
med pennanent nonterte pumper, er vist på kartbilagstegn. nr 3. en har
foreløPig ikke grunnlag for å anslå hvor store rrengder san tas ut til
vannin;;Jsformål. I tørkeperioder er det ikke IXlk vann til vannin:J.
uttak reguleres ikke gjenron gnmneierlag eller på annen måte.

registrert bruk av vann til produksjc:n i industri eller
annen nærin;}svirksc::mhet uterx::rn landbruket.

En har ikke

6.2.5

Vassdraget san resipient - forurensning

Det er i dag bygd karmunal avløpsledning og kl~egg san
fører kloakk fra Lierskogen til karmunal t renseanlegg på Linnes (kartbilag tegn. nr 3). Kamrunen tar sikte på at det aller meste av bebyggelsen på Lierskogen skal tilkoples dette anlegget.
Pr 30.06.87 var ca 150 av 350 eiend::mner tilkoplet det kamtunale

anelgJet. Av dem san ikke er tilknyttet offentlig ledning, har et
avløpso~ med slamavskiller og infiltrasjc:n i grunnen.

mindre uregistrert antall ikke godkjent

En har ikke grunnlag for å anslå men:Jden av forurensni.ng san tilfØres
vassdraget fra boliger, bedrifter og institusjoner san ikke er tilknyttet kamtunal t anlegg. En har heller ikke grunnlag for å anslå
rrengden av forurensni.ng fra jordbruket.

Ved liten vannførin;} er forurensni.ngen fortsatt betydelig.

6.2.6

Friluftsliv, dyr, fugleliv og fiske (før og nå)

Ulvenvannet brukes i dag til en rekke vanntilknyttede friluftsaktiviteter san roin;}, seilin;} , badin.;J, fiske osv. uten at det fra katmunens
side, eller av andre, er lagt spesielt til rette for dette. Vannet har
IT\Cln3e naturlige kvaliteter san innbyr til bruk. Det er best tilgjerYJelig på østsiden (Askersiden) og de fleste aktivitetene har derfor utg~der.

Grobruelva/Rotuelva er for liten til å brukes for badin.;J eller andre
fonner for vannsport uterx::rn fiske. Elva representerer imidlertid i
friluf~ en betydelig ressurs san naturanråde for bebyggelsen på Lierskogen. Spesielt der elva ~erer sentrum kan dette tas
vare på ved rydd.in:J, istandsettinJ av elvebredden og anlegg av stil
gan.;veg mellan bebyggelsen lanJs elva. Det sanme gjelder anrådet
ankrin;} elvas utlØP i Ulvenvannet.
Et anråde ved elva IX>rd for skolen eies av kam1unen. Det har her vært

forslag an å bygge/grave ut en kunstig kulpjbadedam for llNJer. Arealet
er regulert til friormåde. Det foreligJer inJen kookrete planer fra
kaTmunes side an bruk av elva i undeJ:visninJ~. Den nære beliggenheten til skolen og de mulighetene kanbinasjCl1e11 elv/dam/
randvegetasjc:n gir, skulle imidlertid gjøre anrådet godt egnet for
dette formålet.
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Der elva går gjenron jordbrukscmråder preges landskapet av et frodig

lauvkratt på begge sider av elveløpet. Det foreligger ~en faglige
av vassdragets betydning for dyre- og fuglelivet. Det er
imidlertid nærliggende å anta at dette lauvkrattbeltet er et lokalt
viktig tilholdssted for fugler og dyr.
vurder~er

I kannuneplanen er deler av dette anrådet ned not Fokksnyr vist til
san et tilholdssted for rådyr.

Grobruelva betegnes av Fylkesmannens miljøvmnavdel~ san en viktig
gyteplass for fisk, bl.a. ørret. Det tjener også sem oppvekstanråde
for ørret og annen fisk san siden kan vandre til nedenforliggende
vann. Ørretbestanden i Ulvenvannet må betegnes sem spesielt fin. I
Ulvenvannet finnes også kreps.
Fylkesnannen har i brev til Lier kamrune (31.10.86 ) påtalt overbygging
av Grobruelva. Fylkesnannen ber an at liknende ~ep t.rrlnJås i framtida, da dette ødelegger fiskens oppvekstarealer .
Det har tidligere vært registrert fiskeci;t>d i elva på grunn av forurensning. Ca 1/3 av svarene i spørreundersØkelsen oppgir at de har
fiskerettigheter .
Vi har foreløpig

~en registrer~er

av fiskeplasser lCIDJs elva.

6.2.7 Natur- og kulturvern
Det er ikke avsatt nat:urvern:::mråder innenfor nedbØrfeI tet.
Når det gj elder kul tw:veI:n har det vært foretatt formti.nneregistreringer i forbindelse med reguler~splan for Lierskogen landbruk (ikke
vedtatt). Registrer~snaterialet finnes pr dato i Fylkesnannens MiljØVeInavdel~ .

6.2.8

Samlet vurdering og kalflikter

San det går fram av registrer~smaterialet er problemene konsentrert
den delen av nedb;tlrfel tet i Lier med avrenning til Ulvenvannet

ankr~

via Grobruelva/Rotuelva. Konfliktanrådene er kartfestet på kartbilag
tegn. nr 2.
Vi marYJler imidlertid en del registrer~er, ikke minst når det
gjelder bruken av strandsonen. Registrer~ av vegetasjen, stisystern,
fiskeplasser o.l. bør utfØres våren 1988.
Beregni.nJer vedrørende vannnengder san tas ut til vanningsfonnål,
marYJler. Vi antar at dette kan utfØres ved hjelp av arealstørrelser/
dyrid.n:Jsvekster m. m.
Ka1krete fakta ankr~ fo:rurensningsgrad/ -punkter må innhentes fra
Fylkesnannens miljøvmnavd.
Vi bør også få registrert forurensni.rYJen fra notorveien (E18) spesielt
med hensyn til bly.

De foreliggende

formti.nneregistrer~ene

skal skaffes til veie.
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6.2.9

Målsetting far vassdraget

Målet er å skape et bedret miljØ for både mennesker, dyr 09' planter i
09' ved vassdraget. For Liers vedka1lnende er det viktig å få renske
topp i elvene san renner gj eruxm Lierskogen (Rotuelva/Grobruelva) ,
både når det gjelder forurensnin:J til selve vassdraget ved utslipp 09'
av:renni..n.;J 09' mer forurensing ved massedep:>neringer 09' skrot lCIDJS elvebredden. Samtidig bør mulighetene for atkanst 09' direkte kontakt med
elva styrkes.
Vannet bør bli et aktivt, positivt element i nærmiljøet i stedet for
en bakgård.

Sikring av vannforekarLstene i plans8I111'leI'lherv må skj e ved aktiv bruk av
plan- 09' bygni.ngsloven 09'/eller andre egnete lover og forskrifter.
6.3

Asker kamune

6.3.1

NedbØrfelt og arealbruk

Arealbruken i nedb;t>rfel tet frarrgår av tabell 1 san refererer seg til
Askers generalplan 1982-92. NedbØrfeltet er delt i tre sc:oer:
•
•
•

Sa1e I anfatter anrådet ovenfor utløpet av Verkensvann
Sa1e Il anfatter arealene mellan Verkensvann 09' Gjellumvann
Sa1e III anfatter resten av nedb;t>rfeltet, inklusive Skitthegga,
til RØyken grense.

San det frarrgår av tabellen er nedb;t>rfel tets totalareal i Asker ca
25.300 daa. Herav dekkes ca 15% av tettstedsfunksj<:rler, landbruksan-

råder utgjør ca 79% 09' vann ca 6%.
Totalarealet av sone I, Il 09' III er henh:>ldsvis ca 9.900 daa, 9.300
daa. 09' 6.100 daa.
Tettstedarealet i de tre

SCI'leI1e

utgjør henh:>ldsvis ca 12%, 7% 09' 32%.

Oppgavene for tettstedareal anfatter både eksisterende 09' planlagte
anråder. Samlet utgjør planlagt arealbruksendring ca 1.000 daa. hvorav
ca 750 daa. i sone Ill.
Totalt finnes ca 3.000 daa. dyrket mark i nedbØrfeltet fordelt på ca
40 eie.rrl:::nmar (totalareal over 5 daa). Jordbruket må karakteriseres
san relativt flersidig. Husdyrtallet er san følger (pr 01.08.87):
Melkekyr
Andre storfe
Slaktegris
Vinterfora sau

122
234
140
145

Videre finnes det to ridesentrajhestehaller (ved Svinesjøen 09' ved
Solberg) med tilsanmen ca 20 hester.
Det er 4 gartnerier (m/veksthus) i drift. Dal forsøksgård (Norges
Veterinærtvtlgskole) der det drives med rev 09' mink, er lokalisert
lenJSt sydt>st i nedb;t>rfel tet.
Dikemark Sykehus er i ferd med å legge ned husdyrOOldet.
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Største del av de dyrkede arealene nyttes til kornproduksjon. Det kan
i tillegg nevnes at det foregår et relativt intensivt utmarksbeite i
Vestmarkadelen av nedbØrfeltet.
NedbØrfeI tets nz,yeste partier i Asker ligger i Vestmarka på ca 450 m
o.h. Verkensvannene befinner ca 180 m o.h. ræns Gjellumvannet ligger
ca 100 m o.h. Aroselvas kI:'ysninJspunkt med grensen rrot Røyken ligger
på ca 85 m o.h.
Mellan Verkensvann og Gjellmvann er h;Zlydeforskjellen ca 80 m fordelt
over Verkenselvas lenJde på vel 5 km. Stryk/fossefall finner en etter
utfallet av Verkensvann, ved Solberg, ved SebjØrrlSrud, ved Bråtan, nedenfor den østre Skjellestadgåprden og gjenrx:m Sætredanmen og ut i
Gjellumvann. Mellan strykene renner elva gjenrx:m relativt flate jordbl:uksanråder •

Vassdraget er regulert med dam i Verkensvann og ved Kistefossdanmen.
Disse darnnene samt Sætredanmen, stenJer for fiskens vandrin;;J opp vassdraget. Sannsynligvis var fiskens vandrin;;J opp fra Gjellumvann stenJt
av naturlige fosser/stryk allerede før Sætredanmen ble bygget.

6.3.2

BefolJming og bosetting

er framstilt i tabell 2. Samlet folketall innenfor nedbØrfeI tet (pr
01.01. 87) er ca 4. 500 persc:I1er.
Av et samlet boligtall på ca 1.960 ligger ca 17% i scoe I, 32% i sone
Il og 51% i scoe Ill.
Av totalt ca 2.200 arbeidsplasser i nedbørfeI tet representerer Dikemark Sykehus ca· 1. 700. ca 300 arbeidsplasser finnes i og rundt Heggedal sentrum. Det kan forøvrig nevnes at Dikemark Sykehus har vel 500
pasienter (innen nedbørfeI tet) •
Eksisterende skoler er Solberg barneskole (118 elever), Heggedal barneskole (296 elever) og Hovedgården \.lI"gcklnskole (332 elever).
6.3.3

Bruk av strandsalen

En har registrert arealbruken i en 20 m-sone langs vassdraget (inkl.
Oppsjø og Svarteputt). Dersan utmarkssonen langs vassdraget er smalere
enn 20 m er den ikke medregnet.

Strekn:irYJen er i så fal registrert med den tilstøtende arealbruk. Registrerin;;Jsresul tatet frarrgår av tabell 3. Av en total innsjØ-/
elvebreddleIYJde på ca 33 km utgjør utmark ca 50%, dyrket mark ca 29%,
boliganråder ca 7%, kamlunikasjonslinjer ca 11%, ræns ca 3% dekkes av
industri, sentra og institusjcner •
En skal ikke her gå i detalj inn på forlx>ldene vedrØrende vannførin;;Jsregulerin;;Jen i vassdraget. Noen sentrale rn::menter bør imidlertid

nevnes.
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Det er Dikanark Sykehus san står for man;tlVrer~en av Verkensdanmen.
Nonnalvannstanden er fastsatt til 30 an under nullmerket. En prøver å
mlde vannstanden ca 20 an udner n::mnalvannstand. Vannstanden tillates
ikke å overskride nullmerket. Reguler~sht>yden i Verkensvann er mao.
ca 50 an. Ved maks. lukeåpni.nJ kan vannstanden senkes ca 130 an under
nullmerket. vannstanden registreres daglig.
Ifølge driftsansvarlig ved Dikemark Sykehus er det tre hensyn sem
tillegges vekt ved rnantNrering av danmen:
•
•
•

Bevaring av et mest mulig stabilt vannspeil i Verkensvarmene
Minstevannføring i Verkenselva (60 lis ved Bråte bro)
FI01rlemping

I tillegg kjøres et mindre elektrisitetsveI:k san leverer str<tm til
sykehuset.
Kraftverket har en turbin med maks. kapasitet 100 kW. Det leverer
vanligvis 50-90 kW og settes i drift når det er tilstrekkelig med

vannreserver .
Kraftstasjcnen med opprinnelig 2 turbiner ble anlagt i 1904. FallhØyden fra danmen til stasjcnen er 15 m. TilførselSI:Øret har en diameter på 90 an.
Ved kontinuerlig drift av kraftstasjcnen i tørkeperioder synker
vannstanden i Verkensvann 3-4 an i døgnet.
Turbinen er med mindre rrodifiseringer intakt slik den ble m:ntert i
1904.

Driftsansvarlig opplyser videre at det opprinnelige referansanerket
( "nullpunkt") før regulering av Verkensvannene er oorte. Det finnes
imidlertid et fasbnerke på danmen sem bnJkes sem referansepunkt. Reguleringen har i første rekke innflytelse på vannstanden i Verkensvann,
Nordvann og Svinesjøen. Ulvenvann ligger ca 1 m htJyere og er følgelig
n:>e mindre berØrt. Under store flarmer foregår det oppstuvi.nJ av vann
i Poverudelva (løPet mellan Ulvenvann og Verkensvann). Således mIdt
Poverudbrua på å bli tatt av vann:nassene under flcmnen den 16.10.87.
Dikemark Sykehus tok tidligere vann til eget forbruk ) ca 1.000 m3 /
dtlgn) fra Nordvann samtidig sem avløpsvannet fra sykehuset mjboliger
ble sluppet via et mekanisk renseanlegg ut i Verkenselva. Sykehuset
blir nå forsynt med vann fra Asker kannunes nett. Likeledes føres
kloakken gjenn::m kamrunal l~ via Heggedal til VE'AS.
I de flatere partiene av Verkenselva finner det sted vann::>ppstuvin
ved flan i vassdraget med oversw:mnelse av det tilstøtende jordbrukscmrådet san følge.
I partiet mellan Eriksrudveien og Vestengen ble det for n:>en år siden
foretatt opprensking av elveløPet og fjerning av vegetasjon langs
vassdraget i den hensikt å redusere flanulempene. Så vidt en vet medfØrte ikke til taket n:>en reell bedring av flansi tuasjcnen. For at
dette skal lykkes må det fjernes en fjellterskel ved Vestengen. Her
krysset imidlertid den kamrunale hovedkloakkl~en vassdraget i et
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slikt nivå at ved eventuell senki.rg av vassdraget må enten kloakkledI1i.nJen legges tilsvarende dypere roor derav fØlgende belxN for anlegg
av pumpestasjcn, eller ved at ledn:irYJ'en blir hengende fritt over/i
vanrmassene. Ved stor vannfør~ vil ledn:irYJ'en derved sannsynligvis ha
en vann::>ppStuvend effekt.
I det mest flOIU.ltsatte parti nedstrctms, mellan SebjøITlSrud 09' Nedre
Bråtan, er elven av hensyn til jordbruket senket ca 1 m, kanalisert 09'
steinsatt over en strekni.n;1 på ca 800 m. Under flarræn den 16.10.87
var imidlertid de tilstøtende arealer CJVerSWmnet. Også på denne
strekni.n;1en er all kantvegetasjcn fjernet. Sætredanmen har i dag :inJen
praktisk funksjcn. Ved siden av utlØp gjenn::m en bunnluke renner
vannet fritt gjenn::m et overlØp på darrrnen.
Darnæn demner i dag kun oppet mindre vannspeil. Fra overlØp dam til
Gjellumvann er høydeforskjellen ca 10 m.
Flansituasjcoen i Heggedal 09' l~ Skitthegga er vel kjent. Opps~ av vann i Skitthegga 09' Gjellumvann/Kistefossdamnen medfører
jevnlige problemer i Heggedal sentrum 09' i særlig grad i Skitthegga
helt til Røyken sentrum. Ved siden av dårlige fallforlDld i Skitthegga
ligger en vesentlig årsak til problanene i Kistefossdamnens kcostruksjcn 09' manøvrer~ av vannstanden. Fallh;tlyden over darrrnen er ca 10 m,
regulerin:Jsh:t'yden er ca 0,9 m.
Problanene ankr~ vannuttak 09' reguler~ av vassdraget ved Kistefossdamnen er næ:r:mere anta! t under planlagte til tak i vassdraget 09'
under rettslige forlDld.
Foruten flanproblemer medfører

reguler~en

tidvise problan Iæd mins-

tevannfør~en i Aroselva.

SpØrsmålet an endr~ av manøvrerinJsreglementet for Kistefossdamnen
er ytterligere aktualisert sem følge av flarræn 16.10.87.
6.3.4

Bruk av varm fra vassdraget
3

Dikemark Sykehus tok tidligere vann fra Nordvannet (ca 1.000 m I
d1lgn) •
Fra Verkenselva tas vann til bl.a. jordbn.lksvann:in. Hvor ~e eiend:mner dette gjelder 09' hvor store kvanta det er tale an er ikke
kjent.
3

Norcem canent har rett til å ta ut ca 2,0 mill m lår fra Gjellumvann.
6.3.5

Vassdraget san resipient - Forurensning

I det fØlgende skal det gis en oversikt over avløpssituasjcoen.
Landbrukets bidrag er ikke medtatt.
San det fremgår av tabell 2 er det i alt ca 1.960 boliger innen nedbØrfel tet fordelt Iæd ca 335 i SCrle I, 624 i sene Il 09' ca 1.002 i
sene Ill.
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Ifølge oppgaver fra kannunekassereren betaler tilsamnen 256 husstander
innen anrådet avgift for tømring av septiktank og/eller synkekum.
Ifølge vannverkskontrollen i Asker gir oppgavene ikke fullstendig informasjon over antall boliger som ikke er tilknyttet offentlig avlØpsnett i landbruksanrådene.
San det frangår av tabellen er prosentandelen for boliger med lokalt
utslipp særlig stor i sone i (38%). For sone Il er boligtallet og
prosentandelen lav (6). Dette skyldes i IX>en ~ det sterke
innslaget av landbruksbebyggelse i denne sonen (AskerbØrskogenSkjellestad) .
Den store andelen lokalutslipp i sone I skriver seg fra bebyggelsen

ien.:;Jelsrud-anrådet og i Dramnensveien-Liahagen-anrådet IX>rd for
Svinesjøen.
KamlUneingeniøren i Asker har registrert eksisterende vannforsyningsog avløpsnett på kart i målestokk 1: 10.000. Av dette frangår at avløpsnettet er relativt godt utbygget i Heggedals-, Sætre- og Skj ellestacbnrådet (deler av sone Il og Ill).
I disse anrådene er
ooldsvis god stand.

avløpsl~en

relativt nye og følgelig i for-

I Skjellestad- og Sætreanrådet er det fortsatt en del boliger san ikke
er tilknyttet offentlig avløpsl~. Det samæ er tilfelle i Eicbnrådet. Boligbebyggelsen i VikingjOrdet-Arrotåsen er ikke tilknyttet offentlig avløpsl~. Vikingjordet vil bli forsynt med offentlig avløpsledn:i.nJ i løpet av 1988 i forbindelse med et kamrunalt utbyggingsprosjekt.
San tidligere antalter det lagt lxNedkl.oakk mellan Dikanark og Heggedal.

Dikemark Sykehus' avløpsl~er er følgelig tilkoplet det kamrunale
avløpsnett. Samtidig har kcmnunen overtatt lxNedkl.oakkst:ren:Jen på
strekningen Solberg skole-Vardåsen-Dramnensveien. Denne ledn:i.nJen er
delvis anlagt, delvis nylagt. Det interne ledningsnetet på Dikemark er
fra 1910 og følgelig etter all sannsynlighet behftet med lekkasjer
både av kloakk ut og gnmnvann inn i ledr1i.nJene.
I løpet av 1986/87 har kamrunen lagt OOvedkloakkl~ fra Fløyte bro
n:>rCbver gjenan Engelsrud::mrådet lanJS Grobråtenveien til Slyrweien.
Nå planlegges neste etappe østover IllJt anrådet Dramnensveien/Dikanarkveien. Dette anlegget antas fullført i løpet av 1. halvår 1988. Deretter vil l~en bli forlen.:;Jet fram til krysset Liahagen-El8 (til
eks. l~snett). Samnen med avløpsl~en legges vannl~.
Det viser seg at tilknytningsprosenten for eksisterende boliger på
strekningen Fløyte bro-Slyrweien er h;Dy.
Vann- og avløpssituasj<nen i Engelsnld har gjennan len.:;Jre tid vært
problematisk. Det er grunn til å tro at dette forh::>ld vil endre seg i
løpet av relativt få år san følge av en nylig vedtatt anreguleringsplan med mulighet for tantedeling og nybygg av boliger og den antalte
utbygging av kamrunal t l~snett.
Det er nå under utarbeidelse en h:Jvedsaneringsplan for kamrunale
kloakkl~er i Asker. Denne planen vil ikke antatte Dikemark Sykehus' interne l~snett.
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Det bevilges årlig midler over karnrunebudsjettet til rehabiliterin:J av
det karmunale l~snett.
Av øvrige forurensningsbidrag (uten::m landbruket) vil en peke på. den
forandring i avrenni.n;;;shastighet og kval i tet av overflatevannet san
skj er ved utbyggin:J. Likeledes representerer veisystemet og da særlig
høyhastighetsveier san Ela en betydelig forurensningskilde i fonn av
asfal tstøv, avgassrester og veisal t.
Et spesielt fencmen er tannbakterieforurensning i GjelltnllVann via
måker fra Yggeseth fyllplass. Ifølge kcmnuneveterinæren representerer

denne fOrurensningen ingen helsanssig risiko ved bad.:in'J i GjelltnllVann.
6.3.6

Friluftsliv. Vegetasja:l, dyr, fugleliv og fiske (før og nå)

Det er etablert en karmunal badeplass i et regulert frianråde ved
GjelltnllVanns østside ved Gjelum terrasse.
Dikemark Sykehus har sin badeplass ved Verkensvanns sydside rett vest
for danmen. I Ulvenvann er det etablert badeplass i Skranglaanrådet
(ved Dikemark Idrettsanlegg).
Tidligere fantes det en badeplass san ble benyttet etter avtale med
gnmneieren på. Ulvenvanns østside på. sydsiden av dyrket mark ved
Grobråten.
I den tidligere anta! te anreguleringsplan for Engelsrucbnrådet er
dette arealet regulert til frianrådet.
Forøvrig foregår det spredt bad.:in'J rundt vannene både fra boligeiend::mner og i ubnarlæcmråder. Likeledes benyttes Oppsjø og Svarteputt
til bad.:in'J.
I Skranglaanrådet har Asker Helsesportslag etablert padlesenter. Alle
Verkensvannene brukes til padleaktivitet. Forøvrig blir vannene benyttet mer tilfeldig til båtrelatert friluftsliv. Dette gjelder spesielt
Verkensvannene •
Vassdraget blir benyttet til fiske både satmer og vinter. Det vises
til antalt nedenfor.
Når isforroldene innbyr til det blir det gått på. skØyter på vannene.
Likeledes krysses spesielt Verkensvann og Ulvenvann vinterstid av mye
brukte skiløyper.
Av idrettsaktiviteter san foregår i nærheten av vassdraget kan nevnes
Dikemarks Idrettslags anlegg på. Skrangla mellcm Ulvenvann og Verkensvann.
Solberg skoles kroppsøvningsfelt ligger inntil Verkenselva. Hovedgårdens lIDJOCmsskoles idrettsanleg har Kistefossdanmen san nærmeste nabo.
Heggedal Idrettsforenin;;Js h::lppbakke ligger inntil vassdraget rett nedenfor Kistefossdanmen med slette i fonn av en oppbygd treplatting på.
tvers over Aroselva.
Fisk har tilnærmet ideelle vekstforrold i hele vassdraget. For mange
år siden ble det tatt ørret på. a, 5 kilo san var 6 år.
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FØlgende arter er det i hele vassdraget: Ørret, gjedde, åbbor, IIDrt,
laua, ål, st>rv, kaIUSs, ørekyte I Gjellumvann er det i tilleg suter og
dvergmalle san er satt ut av folk. I h.t>st har vi hatt prøvegarnfiske
i Ulvenvann-Nordvann-Verkensvann og det ble tatt opp nærmere 40 kilo.
Største ørret ca l kilo og gjedde ca 5 kilo.
All fisk san er i Ulvenvann er også i hele vassdraget. I Padderudvannet er det båret opp gjedde og abbor, opprinnelig var det bare ørret
og ål.
viktigste gyteelv er Grobruelva på Lierskogen og Verkenselva. I
bekkeutlØP til Nordvannet, bekkeutløP til Verkensvannet er det gytemuligheter.

Den

Disse og øvrige bekker i vassdraget, san har årviss vannførin;J, blir i
al t vesentlig brukt til oppvekstanråder for utsatt yngel.
Ørreten i vannene har blitt beskattet urimelig av ikke fiskerettighetshavere, så her må man i samarbeid med oppsitterne, få til en annen
ooldni.n1 til garnfiske.
I de senere år har skolene overtatt utsettin;J av fisk san er produsert
på fiskeanlegget til Asker sportsfiskere.
Det er vel, år an annet, satt ut ca 18.000 ørret. Dette ble påbegynt i

1970.
Norcem er forpliktet til å sette ut 400 ørret pr år i Gjellumvann,

n:Je

Hoved:Jården l..InJd:Jnsskole har utført.
Solberg barneskole har satt ut fisk i flere år i Verkenselva. I scmner
satte de ut 250 ca 20 an ørret.
Våren 1988 vil det bli drevet intensivt prøvegarnfiske, og da vil vi
få bedre svar på tilstanden til fisken.
Vassdraget har et relativt lite nedbørfelt, så det er meget sårbart.
Forurensnirgen til vassdraget har ialt vesentlig kcmnet fra boliger
og landbnJk. Dikemark Sykehus har en del gisne avIØl;>Sledn:i..rger.
Ergelsrud får nå karmunal. vann og kloakk, men en kan se på Ulvenvannet, Verkensvannet og Gjellumvannet, hvor gjen;p:oin;Jen er betydelig
på grurm av dårlig/ITlCIDJlende kloakknett.
Industrien på Lierskogen og Heggedal har hatt 0Clen stygge utslipp san
har drept/skadet fisk. Kontrollen her har vært meget dårlig.
Vassdragets andre store problem når det gjelder fiskestanmen og utnyttelsen av denne, er den lave vannførin;Jen i periode med lite
nedbør.
Vassdraget har i alle år vært flittig brukt til fiske. ca 95% av fiskerne er baJ:n under 16 år. Det er den oppvoksende slekt, san ved bruk
av ulike krokredskap, san har fått boltre seg i et ellers fint vassdrag.
Ved å få stoppet den uønskede påvi.rkn:inJ av vassdraget, ville vi alle
ha glede aven slik perle i Asker.
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6.3.7

Natur- og kulturvern

I og lanJs vassdraget er det registrert forskj ellige typer CN plantesamfunn til dels av IOOget 'rY:/Jy verneverdi. Det vises til vedlagte oversikt og anJivelse på kart.
Flere av plantesamfunnet er betinJet av den forhJldsvis store nærinJsrikebn i vassdraget, n:::>e sem har sin basis både i de naturgitte foroold og den eutrofierinJ sem har funnet sted i vassdraget pga. forurensni.rv]. Det ligger imidlertid en fare i at eutrofierinJen kan gå så
langt at det slår negativt ut på de li.rnrx:>logiske forlx:>ld. Dette har
vel delvis v.ært tilfelle, i det hvert fall i Gjellumvann.
Dyrelivet sem er knyttet til vassdraget uten:rn fiskebestanden, anfatter i første rekke måker, ender og vadefugler. Gruntvannsanråder
med forskjellige forrær for starrjsivsamfunn representerer gode beiteog hekkecrnråder for flere fuglearter.
Vassdragets største aktivum i ven1e- og landska~ er etter
vår oppfatning den viktige :rolle det spiler - eller kan spille - både
sem et levende element i et attraktivt kulturlandskap og sem en "blågrctl1n" nabo til bebygde anråder.
En viktig faktor når det gjelder opplevelsen av et vassdrag er den
pleie eller manJel på pleie sem finner sted i og lanJS vassdrag. Et
forurenset vassdrag med forsøplede strender representerer intet
aktivum verken sem landskapselement eller for allmenhetens bruk til
rekreasjonsformål.
Fo~rsnålet

skal ikke tas opp her.

Når det gjelder pleien av strendene kan det sies at forlx:>ldene lanJS
vassdraget er varierende. Stedvis forekamler forsøplinJ i form av
sk:rotansamlinJ og vilkårlig depc.oerinJ CN masse. Gjenn:m lanJe
strekni..n3er CN jordbrukscmrådene er trevegetasjc:nen lanJs vassdraget
helt fjernet.
Man skal ikke her karme inn på den landbruksmessige effekt CN slike
tiltak. Derim:>t vil en franrolde den uheldige landskapsmessige virknirq CN slik 00gst. Det er også viktig å peke på den ~ en vegetasjcnsskjenn har sem beskyttelse rrot e:rosjon og den biotopforbedrende effekt et belte med trær og busker har for fiskebestanden.

Det finnes fornni.nner flere steder i nedbØrfeltet i form av gravhauger
og -røyser. Slike kulturminner finnes i rimelig nærhet til vassdraget
ved S tn,l:lILsnes, syd;bst for Vinnulstad og i Eid::mrådet. Det er også foretatt kul turminneregistrerinJ i anrådet (SEFRAK). Det er registrert
en rekke bygrlingsniljøer CN kulturhistorisk interesse. Mest kjent er
Heggedal Hovedgård sem er fredet. Også ~sniljøet og parklandskapet på Dikemark Sykehus innehar antikvariske kval i teter .
Av kulturminner direkte knyttet til vassdraget er ktm Sætredarnnen
registrert .
Det er imidlertid knyttet stor kulturhistorisk interesse til det gamle
industrimiljøet i Heggedal og jenwerksdriften ved Dikemark. Tidligere
er antalt kraftstasjc:nen fra 1904.
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Det er OS}så gjeruxmfØrt en reg-istrerinJ av lokalnavn i anrådet. Navn
san Kvernhaugen, Kvennfallet, starnpedanmen (linstampinJ), vaskeplassen, Støa (båtstøen) OS} Kistefoss (kiste = fangstfelle) vimer an tidligere virksanhet direkte knyttet til vassdraget.
6.3.8

Samlet vurdering og kcnflikter

I det foreg-ående er beskrevet dagens forrold i nedb;t>rfel tet OS} langs
vassdraget.
Det frarrgår at ca 80% eN arealene i nedbørfeltet utgjøres av landbruks-/friluftsamråder mens ca 15% av arealene er eller vil, ifølge
kjente planer, bli benyttet til tettstedsfunksjcoer. Innsjøene dekker
de resterende ca 6% av arealet i nedbørfeI tet. RegistrerinJ av arealbruken langs vassdraget viser at ca 80% eN strendene kan karakeriseres
san ubnark eller dyrket mark, 9% san bebygd anråde OS} at 11% er beslaglagt av kamrunikasjonslinjer. Det kan eN dette trekkes den ka1klusjen at Askers del av Arosvassdraget fortsatt renner gjerux:m et landskap bestående av natur- OS} jordbruksanråder. Unntaket dannes eN Engelsrud-Dikemarkanrådet OS} st:røket rundt Heggedal sentrum der boligOS} tettstedsfunksjcnene d::minerer.
Antall bosatte innen nedbøfel tet er ca 4.500 persc::oer. Ifølge kjente
planer er det ikke usannsynlig at innbyggertallet vil bort ilrot cbbles
innen år 2000.
Denne nye bosettinJen vil i store trekk skje i eller inntil allerede
bebygde anråder. Den planlagte utbygginJen vil, med unntak eN arealene
langs Skitthega, bare i liten grad direkte berØre vassdraget.

Det er imidlertid viktig å merke seg at den store befolknirYJSØkn.:inJen
vil resultere i et sterkere press på vassdragsforval tn.ingen for å
legge forroldene til rette for et økt vassdragsrettet friluftliv.
Ved siden eN tilgjenJeligheten til vassdraget er vannførinJsforroldene
OS} i særlig grad forurensn.:i.rYJsituasjcoen viktige faktorer når det
gjelder rekreasjonsbruk. San antalt er det flere interesser inne i
bildet med hensyn til IllCIDtNrerinJ av vanrmassene. For det første tas
vann til nærinJsdrift. Dette gjelder både landbruket, industrien OS}
til en viss grad DikemaI:k Sykehus.
Et annet viktig hensyn er sikrinJ not flanskader. Dette gjelder i

særlig grad Heggedals-Skittheggaanrådet,
langs Verkenselva.

IOOI1

OS}så jordbrukscmrådene

Det er av helt avgjØrende betydni.n;;J for reproduksjonsforroldene for
enkel te fiskearter OS} muligehten for å drive fiskekul tiverinJsarbeid
at man er sikret en viss minstevannførinJ i vassdraget.
Når det gjelder forurensn.i.nJssituasjcoen er dette forrold behandlet
forsåvidt gjelder eNIØp fra boliger. på denne sektor er det grunn til
å anta at situasjcoen i årene frarrover ikke vil forverres. M3d den pågående utbygginJ eN eNløpsnettet OS} sanerinJ eN eldre lednin;:1er, bør
det være mulig å redusere boligandelen av vassdragsforuren.snin]'en.
Mer bekymrinJsfull er situasjcoen

når det gjelder overvannsavlØp fra

bebygde anråder OS} lxJvedveier.
Det er OS}så viktig å få kontroll med industriutslipp.
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Landbrukets bidrag til vassdragsforurensnignen anhandles ikke her.
Det gis i rapporten en kort beskrivelse av de verneinteresser san
knytter seg til vassdraget. Foruten en rekke verneverdige plantesamfunn i 09' langs vassdraget vil en spesielt framheve vassdragets betydning san en del av landskapsbildet.
Viktige faktorer for at vassdraget skal framstå san et positivt
elanent er, foruten vannfør~s- 09' fo:rurensn.irgssi tuasjonen, forholdene i strandanrådene. Forsøpl~, anleggsarbeid 09' vegetasjonsbehandling er stikkord i

denne sarrmenheng'.

Et helt spesielt forhold representerer de foreliggende planer for
utnyttelse av arealene langs Skitthegga 09' behandl~ av vassdraget i
den sarrmenhen1.

Planene an å CNerføre Skitthegga fra Røyken grense til Kistefossdanmen
i turmel er i direkte strid ræd det san kan karakteriseres san en
oormal vassdragsforval tning .

6.3.9

Målsetting for vassdraget

I forprosjektrapporten av oktober -84 er i pkt 2.3 referert en definisjon av begrepet vannbruksplanlegg~ utfonnet av NIVA 09' NIBR.
I en oppstill~ av april -85 er det framsatt et forslag til tillemping av den generelle målsettingen til Arosvassdraget 09' de forhold en
finner der.
Likeledes har en forsøkt å sette opp forvaltningsmål 09' virkemidler
for de forskjellige ressurskategorier vassdraget kan spaltes opp i.
FØlgende tema kan (stikkordæssig) opplistes san viktige arbeidscrnråder videre i vannbruksplanlegg~en:
1.

Vannfør~/
flansikr~

o Regulering av Verkensvannene
o Regulering av Kistefossdanmen
o Samlet program/reglanent for man;tJvrering av
vannnassene
o

2. Forurensning

Flansikr~stil tak

forøvrig

o Landbrukets bidrag
o Overvann fra bebygde anråder
O

o
o

09' OOvedårer
Industriutslipp
Anslag av de forskjellige sektorers forurensningsbidrag
Prioritert program for fo:rurensn.irgsbeskj emp~

3. Rekreasjcn

o Nærmere analyse av strandforholdenes egnethet
O Forslag til tilretteleggingstiltak

4. Fiske

o
o

Videre kartlegging av fiskebestanden
Ordni.ng/tilrettelegg~ av fiskeutøvelse/hØSt~
av fiskedanmene

5. Vassdragspleie

o

Utarbeidelse av rehabi1i terings-/skjøtse1splan
for de forskjellige deler av vassdraget
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6.4

RØyken kamune

6.4.1

NedbØrfelt og arealbruk

Vedlagte kart viser ~ for nedbØrfeltet. RØykens del av ned2
2
bØrfe1 tet er ca 68 km • RØyken kamrunes totale areal er ca 112 km •
NedbØrfeI tet består h::Jvedsakelig av jord- og skogb:ruksanråder. store
s~ende skogsanråder har vi i rx:>rdvest med Kjekstactnarka. Den
er vurdert san svært verdifull også internasjonal s~, slik at
den blir innlemret i MaI:ka med spesielle bestemreIser an utnyttelse og
bevarinJ·
S~ende anråder med dyrket mark er i tx:Jvedsak ka1sentert til
beltet Spikkestad-RØyken-0lstad. NeOOver lar:gs Aroselva er det også
jordbrukscmråder. sør i nedb;nrfel tet er det saITITl8I"lhergende skogcmråder
san går over i Hurum karmune.

Det er lite husdyrOOld i RØyken, bare 5 gårdsbruk har husdyr. Det
dyrkes tx:Jvedsakelig korn og poteter (lar:gs sjøen: Frukt og tær).
Flere tettsteder i.nn;Jår i nedb;nrfel tet. Spikkestad ligger helt i
grensen øst i nedbØrfeI tet. Det meste av boliger og industri på
Spikkestad ligger :imidlertid utenfor. Kjoselva renner samnen med
Skitthegga mellan Spikkestad og RØyken sentrum.

Ved å følge Skitthegga rx:>rCbver ITOt Asker grense karmer en til Hallenskog • Både RØyken sentrum og Nedre Hallenskog er svært utsatt for flan
( årlig). Helt sør i nedb;nrfel tet ligger Åros hvor Aroselva løper ut i
Oslofjorden.

6.4.2

Befolkning og bosetting

RØyken karm.Ine har ca 14.000 innbyggere . Halvparten av disse bor innenfor nedb;t>rfeltet. BosettinJen går fram av vedlagte kamrunekart.
Kcnsentrasjcner i tettstedene Spikkestad, RØyken S, Hallenskog og
Åros.
RØyken sentrum har ca 500, Hallenskog ca 350 og Åros ca 1.000 innbyggere. Av Spikkestads ca 2.500 bor mer enn halvparten uten::m nedbØfeltet. uten::m tettstedene er det spredt bebyggelse, h:Jvedsakelig i
ti~ til jordbI:uk. NybygginJ i spredtbygde strøk tillates stort
sett bare i ti~ til stedbunden nærin'J.

6.4.3

Bruk av strandsalen

6.4.4

Bruk av vann fra vassdraget

Vi kjenner ikke til at rx:>en i RØyken bruker vann fra elva til drikkevann. Flere gårdsbruk har vanninJsanlegg for jordbruksvanni.n;. Vannets
kvalitet og men;;Jde gjør også at det er lite attaktivt for bad.i.N1.
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6.4.5

Vassdraget san resipient - Forurensning

Aroselva er en betydelig fOl:urensni.n;Jskilde til Oslofjorden. I spørreundersØkelsen (blant grunneierne i Røyken) kan det fram at svært få av
eiend:mnene er tilknyttet offentlig avløPSlednin;;J. Vassdraget er resipient for kloakkutslipp helt fra Spikkestad til Aros. De mest betydelige utslippene er i Røyken og Aros.
Avrenning fra jordbruksarealer er også et vesentlig bidrag til for~en av Aroselva, jfr. kap 8.
Langs vassdraget i Røyken er det lite industri san medfører spesiell
forurensni.nJsfare. Det finnes imidlertid to lakker~sverksteder like
ved elva, nederst i Grodalen og ikke langt fra Aros. på Spikkestad er
det et oljeraffineri. (Stoppes av SFT. SFT og branntilsyn har pålagt
eieren å foreta en rekke utbedr~er og opp~er. Driften vil
sannsynligvis blir stoppet). Her er det muligens giftstoffer i

grunnen.
6.4.6 Friluftsliv. Vegetasjal, dyr, fugleliv og fiske (før og nå)
(Kilde: Røykenboka : "Røyken Bygd før og nu").
Her nevnes fra Askerregisteret at liovedt>en Kloser har hatt hel eller
delvis eiend::msrett til Aros og revet laksefiske i "Groelven" sCm
nrunner ut ved gården. Dette bekreftes i tre brev san er rec.Jistrert på
fØlgende måte:
1.

"Anlangendis Aaross c:x:n laxefisket udi Grou aa, Hoffedtøe closer
vedkcmnende deterit kcng Haagens 21 rec.Jemendtis aar (1375-76) med
l"X:lgle lx>essheftede Dreffur sanme fischerij anh;t>rige."

2.

"Anslagendis dett laxefichett udi Øengraa, sampt an Aaraas udi
Ryggen sogen, Hoffuet øen closter derudi sin anpart tiWrige,
sine dato."

3.

"Broder Oluff abbed ij sanet Olai closter ij Thunsberg, hans bewis
på 14 march a haffue annanmidt for Aaraas sij RØggen sogen, daterit 1432."

Av disse og andre d:»rumenter kan man muligens slutte at laksefiske i
Aroselva var av en så stor øJ«n:misk betydnin:J for klostrene at de av
den grunn fant det påkrevet å ha et fast hus der nede (stenhuset) av
hensyn til ~en.
Laks og sjøørret er bedre beskrevet san nærin:Jsvei i Dranmensfjorden
enn i Oslofjorden, men en finner en del historikk an laksefiske i
Aroselva fra tidligere tider.
Laks og sjøørret gitt i eldre tid langt opp i Aroselva. Bere~er
sier at det ble fanget laks ved Hotvedt ræieri. Det ble betalt lakseskatt ved Hotvedt gård. En har tradisjc:n på at laksen SØkte helt opp
til Grodalen og at det ble fanget laks ved BIynsh::>lmen. I nyere tid
ble laks og sjøørret lær og lær en sjeldenhet.
Når man leser historien så er man en s~ rællan den tilbakegangen laksestanmen fikk og den industrielle utvikl~en med forskjellige
damanlegg (1898 og utover). Laks og sjøørret tapte for disse nyvinningene, produksjc:ns- og oppvekstanråder gikk tapt. Samtidig ble det et
lær effektivt fiske etter laks og sjøørret i Oslofjorden.
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Ved gården Lin:]san ble det startet opp et firma. med navnet "Ørretfiske". Hensikten var å drive utklekking og oppdrett av ferskvannsfisk
- laks, ørret, røye osv. Anlegget kom aldri i full drift. Det ble
startet opp i 1912 og nedlagt i 1921.
I vannene i Røyken forekan (og forekanner) fiskearter san abbor, sik,
ål, gjedde og Il'Ort. I slutten CN forrige århundre ble det satt ut
amerikansk ørret og blackbass (amerikansk abborart ). Blackbassen ble
fort borte, mens man var mer heldig med den amerikanske ørreten.
Av annet fiske kan man nevne kreps san første gang ble fanget ved
Grodalen M;1>lle i 1917. Det er opplyst at krepsen kom nedst:rv:ms etter
at den var Sluppet i Heggedalse1ven rundt 1890.
I tidligere tider var det også perlefiske i Skitthegga og Grodalselva.
er trolig grunnen til at det tok slutt på 1700-tallet.

Overbeska~

Det viktigste fiske i Aroselva er laks- og sjøørretfiske. I over 30 år
har den lokale jeger- og fiskeforenin:] kultivert vassdraget i henh::>ld
til avtaler med grunneiere og faglige instanser på dette ClTtrådet.
En viser til de fiskefaglige undersøkelser san er vedlegg til 00ved,rapporten. Fangstall for 1987 er foreløpig satt til 865 kg. Dette er
en Økning på 100% fra 1986.

Det har vært flere fiskere enn før, også fra andre deler av landet. En
kan vel si at denne positive Økning skyldes fØlgende faktorer:
l.
2.

Større deler CN vassdraget legges ut til fordel for den lokale
forenin:] og almenheten i fonn CN nye CNtaler.
Kultiverin:Jstakten Økes og forventes ytterligere Økt i forbindelse
CN Lin:]SCllrlann'en.

med rivin:]

En forutse~ er at minstevarmførin:]en justeres, jfr. må1settin:Jen
til den fiskefaglige delen av .txJvedrapporten.

I nedbØrfeI tet ligger Skånevann san er et rent ørretvann san lokalforerti.n1en forvalter. Sportsfiskere tar år an annet pene ørretfangster .
Her skal det i tillegg til de vann.undersøke1ser san tas også brukes
prøvegæ:nfiske san g:runnlag for kartleggin:] for drift CN dette vannet.
I Kjekstacinarka har Røykens sportsfiskere frarnkultivert 2-3 vann.
Sportsfiskere fra øvre deler av vassdraget har også gode muligheter
for sportsfiske. Når det gjelder bruk av dette ClTtrådet så må det tas
hensyn til det under arealplanleggin:]en i Røyken kamrune.
Ved rensin:] av Skitthegga ser man også her en mulighet for sportsfiske
og fiskeproduksjon i Kjoselva, evt. produksjon CN laks og sjøørret
mht. den nye problematikken med Gyrodactulus salaris . Det er meget
viktig å sikre kamtunens vannveier med tanke på framtidige tiltak i
forbindelse med dette.
I framtiden må kcmnunen bestrebe seg på en slik arealplanleggin:] at
man sikrer muligheten for framtidig sportsfiske, rekreasjon og friluftsliv for Røyken karmunes innbyggere.
Vil tClTtr'åder san berører vassdraget er avmerket på kartet.
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6.4.7

Natur-

og kulturvern

Av ven1eVerdige naturaTIråder i kamrunen er det irgen san har direkte
tilknytning til Arosvassdraget; det eneste må bli Kjekstacinarka san
får egne planbestemnelser. Kulturminner i forbindelse med vassdraget
er gamnel m;7)lle i Grodalen og gamnel steinbru oppstntms Lirgsarrlamnen.
Enkel te plantesamfunn langs vassdraget er av h;tly verneverdi, bl. a.
edellauvskog (alm, lindskog og snelleaskskog) i Grodalen, takrØrsarnfunn i Skitthegga og edel lauvskog av ask, lønn og lind ved utløpet.
6.4.8

Samlet vurdering og kalflikter

Problemene i RØyken med Arosvassdraget kan
•
•

opp8LlII1æreS

i fØlgende:

Ujevn vannførirg, fra lav vannstand og fisked;tld til flan og oversvønnelse
stank pga. fo:rurensnin;;J

En har inntrykk av at pga. vassdragets tilstand er det lite verdsatt
blant innbyggerne. Det gir få (eller irgen) storslåtte synsinntrykk og
har et lØp san er svirgete og gjengrodd slik at vannspeilet blir be-

skjedent.
Når vannet i tillegg stinker, er uegnet til baCl:iNJ og flanner over
sine bredder med jevne mellanran, er det ikke så vanskelig å forstå
folks innstillirg (gjelder spesielt Skitthegga). Unntakene er selvfølgelig sp::>rtsfiskere og gårdbrukere san er avhen;1ige av vannet.
Men det skal ikke så mye til før inntrykket og opplevelsen av vass-

draget blir bedre. Det meste har ~ med forurensn:inJen. Det er
jo tirg på gan:.J (både mht. kloakk og jordbruk) så det er håp an at situasjCl1eI'l bedrer seg. Minstevannførirgen i Skitthegga synes det vanskelig å gjøre rne med, men i Aroselva er den delvis avhen;:Jig av
Norcans vannuttak i Kistefossdanmen.
Flansikrirg er også et sentralt punkt. Det vil imidlertid bli en
kostbar affære san n;Zldvendigvis må gripe inn i vassdragets naturlige
lØp (spesielt Skitthegga) .
6.4.9
•
•
•
•

Målsetting for vassdraget

Renere elv
Tilfredsstillende minstevannførirg
Ret:nirtJslinjerjbestemnelser for arealbruken lan:.JS vassdraget
Flansikrirg

Hvis ønsket an renere elv kan realiseres vil også flere få ~ opp
for vassdraget, flere kan bruke det og det gir et helt annet synsinntrykk. Rent vann er vakkkert. Arosvassdraget vil få en rY:! plass i
folks bevissthet, og det er n;Zldvendig hvis det skal bli mulig å gjenncmføre en plan san antakelig vil sette begrensninger for aktiviteter
(nærirger) lan:.JS vassdraget.
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7. OVERAKING AV VASSDRAGET
7.1

Generelt

Ved utarbeidelsen av en vannbruksplan er det nødvendig med en oversikt
over visse vannfaglige parametre. Målinger og registreringer av nedbØr, hydrologi, vannkvalitet og erosjon er helt sentrale. Dette er
alle parametre som sier noe om prosesser og tilstand i vassdraget.
Slike kunnskaper danner basis for vurderinger om potensialet og
framtidige til tak i vassdraget. Med hensyn til en mest Imllig konkret
vannbruksplan må resultatene som framkarmer på bakgrunn av målingene,
ses i sarnnenheng- og knyttes til andre forhold i og langs vassdraget.
Tekst og innhold i de ulike delkapitlene er skrevet av de fagmiljøene
som har vært ansvarlige for de respektive undersøkelsene. Intensjonen
var at foreløPige resultater og konklusjoner skulle framlegges. Det
har imidlertid ikke vært Imllig å få analyseresul tatene tidsn::>k til at
resultatene kunne :lnnJå i denne rapporten. Hovedinnsatsen i arbeidet
fram not den endelige vannbruksplanen må derfor være å tolke de allerede innsamlede data og sette disse i sarnnenheng-. Videre må resulatene
"konkretiseres" i den forstand at de danner en optimal basis for vurderingene og konklusjonene i vannbruksplanen.
Vassdragsdirektoratet er i samarbeid med Asker og Røyken karmuner ansvarlig for hydrologi-delen avovervåkingsprogranmet. Vannkvalitet og
massetransport er miljøvernavdelingen hos Fylkesnannen i Buskerud sitt
ansvar. Her :lnnJår også et forurensningsbudsj ett over vassdraget.
7.2

Hydrologi og nedbØr

Opprinnelig var det kun en målestasjon for avløp og vannføring i Arosvassdraget. Denne er lokalisert ca l km oppstrøns Aroselvas utlØp i
Oslofjorden. I tillegg til vannføring registreres også vanntemperatur,
ledn:mJsevne og pH-verdier.
Vannføringen registreres ikke hvert d:tlgn, men som integrerte vannmengder over en uke. Både for hydrologiske analyser og for beregninger av
massetransport er det imidlertid nødvendig med en mye bedre dataoppløsni.rxJ. Vanlig i hydrologisk sarnnenheng er dtlgnmidler, mens massetransportberegninger i vassdrag av denne typen i perioder krever timesverdier . stasjonen ble befart og vurdert av Hydrologisk avdeling,
NVE, som stilte en del spørsmålstegn ved selve installasjonen og
derved også sikkerheten i de innsamlede hydrologiske data. Stasjonen
skal nå opprustes og de hydrologiske målingene kontrolleres. Et nytt
instrument med bedre opplØsning skal også etter planen installeres.
Dette arbeidet foregår i samarbeid med Røyken kamrune.
Av hensyn til det dårlige hydrologiske bakgrunnsmaterialet må antakelig kritiske vannføringer og frekvensanalyser beregnes ved hjelp av
hydrologiske nodelier.
For å dekke tilsiget fra Verkenselva har Vassdragsdirektoratet etablert en lirnnigraf ved Sætredanmen. Vannføringsmålinger og konstruksjon av vannføringskurve blir påbegynt så snart et ganmelt rør i demningen blir tettet. Dette arbeidet skal utføres av Asker karmune.
San det frarrgår, gj enstår enda noe teknisk arbeid før hydrologiske
data av tilstrekkelig kval i tet kan foreligge. Dette arbeidet vil bli
prioritert i nærmeste framtid.
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7.3 Vannkvalitet
OVervåkingsundersøkelsene i vassdraget er stort sett utført i samsvar
med det foreliggende program av 27.04.87.

Antallet innsjøprøver er redusert fra 4 til 2 i lØpet av prøveseson.;Jen, men det er i tillegg tatt ut to ekstra analsyseserier fra de
5 elvestasjonene ved flom i vassdraget, etter avtale med herredsagron::m Haugen.
Innsjøprøvene er tatt ut den 01.07. og 22.10.87. Det er i alt tatt ut
10 prøver fra elvestasjonene i perioden fra 07.04. til 11.11. og den
siste prøveserien i 1987 blir etter planen tatt ut den 30.11.
Vannprøvene er analysert fortløpende, men etter sam alle prøvene ennå
ikke er tatt ut og analysert, er arbeidet med sanmenstilling og vurdering av resultatene foreløpig ikke satt i gang. Undersøkelsesrapporten vil trolig kunne foreligge omkring årsskiftet 1987-88.
7.4

Massetransport

Etter et m;t>te med herredsagron:::m Haugen og Det NJrske Jord- og Myrselskap i løpet av juli er det i tillegg til det avtalte analyseprogram
også foretatt analyser på ortofosfat på de gjenværende prøveseriene.
Det ble videre avtalt at det skulle gj enocmføres IXl8n ekstra prøvetakingsrunder i vassdraget under flom, slik at Jord- og myrselskapet
skulle få et bedre grunnlag til å beregne massetransporten fra landbrukscmrådene til vassdraget.
To slike prøveserier ble gj enn::mført den 27.08. og 08.10. Resultatene
av analysene forutsettes bearbeidet av Jord- og myrselskapet, etter at
overvåkingsprogranmet er rapportert herfra.
7.5

Målsetting

Hydrologien danner basis for en analyse av dagens status og en framtidig utnyttelse av vannressursene i vassdraget. Målinger av vannkvalitet og massetransport er sentrale for vurderinger av vassdragets
tilstand og potensiale. For beregninger av Arosel vas eksport av forurensninger til Oslofjorden er det helt påkrevd med en framtidig overvåking og registrering av hydrologi, vannkjemi og massetransport av
ulike stoffer (partikulært og kjemisk oppløst).
Målsettingen er ved hjelp av hydrologiske- og vannkvalitetsmålinger
samt etablering av et forurensningsbudsjett, å framskaffe den n;Zldvendige bakgnmn for å foreta til tak sam kan bedre vassdragets tilstand.
Implisitt i dette ligger også en framtidig optimal utnyttelse av vannressursene og dermed et nyttig hjelpemiddel for beslutningstakerne
både på karmunal t og interkamrunalt nivå.
OVervåkingen må også følges opp slik at framtidige utslipp eller uheldige forurensninger kan registreres og oppdages på et tidlig stadium.
Derme overvåkingen må også ses i sarnnenheng med vassdragets øvrige potensiale sam f.eks. fiske, resipient, vannuttak, arealbruk og rekreasjon. Vannbruksplanen vil gi anbefalinger vedrØrende et slikt framtidig overvåkingsprogram.
Hovedrapp Aros
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8. LANDBRUK
8.1

Generelt

En stor del av Arosvassdragets nedbØrfeI t

ligger under marin grense og
inneholder derfor store arealer dekket av silt og leire. Dette er
meget finkonlede og lett eroderbare jordarter. Innen nedbØrfeI tet er
det i tillegg betydelige jordb:r:uksarealer. Disse er for en stor del
lokalisert til de nevnte leir- og siltområder. Pløying av dyrket mark
favoriserer overflateerosjon samtidig sam gjødsling kan virke sterkt
forurensende på nærliggende vassdrag.
For å framskaffe en oversikt over jordb:r:uksarealene og i tillegg deres
betydning for vannkvaliteten i Arosvassdraget er det igangsatt et
større prosjekt i regi av herredsagroncmen i Røyken/Hurum. Blant annet
støttes dette av Landb:r:uksdeparternentet. Prosjektet utføres av Jordog myrselskapet, sam også er ansvarlig for innhold og tekst i resten
av dette kapitlet.
I forbindelse med vannkvaliteten i vassdrag er det viktig å skaffe en
oversikt over kildene for tilførselen av både kjemisk oppløst- og partikulært materiale. Dataene og annen relevant informasjon sam framkemner i dette prosjektet, vil derfor også bli benyttet samnen med de
andre undersøkelsene i en tverrfaglig total analyse av vassdragets tilstand.

8.1

Prosjektbeskrivelse

Problemstillinger: Problemstillingen for landbrkssektoren er å registrere forhold sam har betydning for Arosvassdraget og å kartlegge og
vurdere landbrukets interesser og behJv for til tak i henhold til fØlgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Vassdragsregulering
Senkin'Js- og flat5ikringsbehJv
Beh:N for vann til jordvanning og husdyr
ErosjCX1S- og fOl:urensningsbelastning
GjØdslingsrådgivning
Landbruk sam kulturlandskap

8.3

Tidligere utførte undersØkelser/opplysninger

AV undersøkelser og opplysninger sam er av relevans for landb:r:ukssek-

toren nevnes:
NSB - nivellement av j ern.ba.netrase
Fylkesmannen i Buskerud - kontroll av silo, gjØdsel og melkeransanlegg
N3U - kvartærgeologisk kart, Lier
VEAS - register over slamspredning
LA/DNJM - register over kjemiske jordanalyser
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8.4

Metode

Grunnlaget for vurdering av behJv for vatningsvann og erosjons- og
forurensningsbelastning er j ordsnDnnkartleggingen. Denne er også til
nytte i spørsnål an arealdisponering. Alt jordbruksareal i nedbØrfeltet vil bli kartlagt. I tillegg vil punktutslipp i form av gjØdselavlØp og silopressaft bli registrert.
I arbeidet med erosjon og forurensning tas det også sikte på gjØdslingsveilending basert på uttak av jordprøver til kjemisk analyse av
næringsinnhold.

Belxlvet for vanningsvann beregnes ved hjelp av en sinruleringsrrodell
san tar hensyn til nedbØr, fordampning, vannlagringskapasitet i jorda
og vekstslag . Belxlvet for vanningsvann i nærmeste planperiode vil
basere seg på registrering av utbygde og planlagte vatningsanlegg og
det areal disse dekker.
Vurdering av senkings- og flansikringsbehJv tar utgangspunkt i nivellering av utsatte anråder og innmåling av fl~er.
Vurderin.;J av nytte/Ulempe for landbruket av vassdragsregulering vil
basere seg på nevnte oppnålingsarbeid og jordsrronnkartleggingen.
8.5

Da:tapresentasjooen

Rapporteringen vil ta for seg deloppgavene med fØlgende resultatpresentasjon:
l.

2.

Vassdragsregulering: Vurdering av nytte og ulempe for berørte
jordbruksarealer ved utarbeidelse av konkrete planer for vassdragsregulerin.;Jer .
Senkings- og flansikringsbehJv: Kartframstilling av areal med
behJvene inndelt i klasser.

3.

BehJv for vann til jordvatning: Framlegging av vatningsbeh::>v i
form av vannmengder med bestemte gjentaksintervall, totaltall for
hele jordbruksarealet og for det areal san vil være dekket av vatningsanlegg i nærmeste planperiode.

4.

Erosjon og forurensning: Kartframstilling av areal klassifisert
etter erosjonsutsatthet (avledet av jordsrronnkart). Beregning forurensningsbelastning (f. o. f. fosfor) på vassdraget.

I tillegg vil fØlgende kartmateriale bli utarbeidet: Jordsronnkart i
målestokk l: 20. ()(X) (DNJM), kart over fosfor- og kalit.nn-innhold og pH i
matjordlaget (DNJM) og kart over tungmetallforekanster i jordsronnet
(l'GJ) •

8.6

Status pr 30 .11.1987

Det er pr 30.11.87 utført markarbeid for jordrronnkartleggin.;J av i alt
ca 7.500 dekar. Tbtalt ca 10.()(X) dekar ventes kartlagt i 1987. Kjemiske og fysiske analyser av prøver fra jordprofilene blir utfØrt i
1987/88.
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Det er foretatt reg-istrering av nivå for vårflan 1987 09' regnflan i
oktober 1987.
Fra mindre delnedbØrfelt er det ved spesielle nedbØrepisoder i 1987
uttatt vannprøver fra overflatevann og grøftevann fra jordbruksarealer.
I Røyken kamrune er det tatt ut jordprøver til analyse av næringsinnmld av i alt ca 3.500 dekar. Resterende prøver blir uttatt i 1988. I
Asker og Lier blir jordprøvene uttatt i 1988.
NGU vil i 1988 utføre analyser for en rekke elementer (bl.a. tungmetaller) av jordprøver uttatt i Årosvassdragets nedbØrfelt. Analysematerialet er interessant bl.a. i forbindelse med vurdering av virkni.n;;J av kloakkslam san gjØdsel/jordforbedringsmiddel, og blir stilt
til disposisjon for NLH.

Medgått tid til planarbeid, ffiarkarbeid og mt>ter innen landbrukssektoren utgjør pr 30.11.87 ca 150 arbeidsdager som ikke er belastet budsjettet for prosjektet.

8.7 Videreføring i 1988/89
Markarbeidet kan sent i gang i 1987 pga. dårlig vår og sen :irlnht>sting.
Det vil derfor bli nødvendig å benytte våren 1988 for å viderefØre
feI trE3g'istreringer:
•

JorCironnkartlegging av jordbruksareal i Arosvassdragets nedbc;Drfel t
i Asker og Lier og resterende areal i nedbØrfeltet fra Kistefossdanrnen til utløpet i Oslofjorden. Arbeidsanfang ca 50 persondags-

verk.
•

Nivellering av areal med beh:Jv for senking og flansikring. Arbeidsomfang ca 20 persondagsverk.

•

Reg-istrering av kulturtekniske anleg-, gjØdsellagere og siloanlegg
ffi.ffi. i Røyken og Lier (Det tas sikte på å utføre dette arbeidet i
inneværende år i Asker). Arbeidsanfang ca 40 persondagsverk.

•

uttak av jordprøver til analyse av næringsinnOOld i Asker 09' Lier
og på resterende areal i Røyken utføres av landbIUkskontorene som

del av deres arbeid.
•

Kjemiske analyser av jordprøvene uttatt ved landbrukskontorene.
UtfØres av LandbnIkets Analysesenter.

•

Analyse av innOOld av tungmetaller og en del andre elementer.
Utføres i reg-i av f'GJ.

•

Sektorplan for landbruket. Utarbeidelse av forslag til sektorplan
for landbruket for innarbeiding i kamrunedelsplaner i de tre kan-

rnun.ene.

8.8 Målsetting
LandbnIket utgjør en betydelig del av de økon::miske interesser san er
knyttet til vassdragets nedbØrfelt og til selve vassdraget. Onfanget
av landbrukets interesser, fellesinteresser med andre sektorer og
eventuelle brukskonflikter, må klarlegges.
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Et renere vassdrag er en vesentlig del av målsettingen med varm-

bruksplanen og landbrukets eventuelle andel av den betydelige forurensnin;;J sem i dag skjer må klarlegges. Hvis forurensnin;;J fra landbruket er av en størrelsesorden sem har betydning, må en tiltaksplan
not landbruksforurensning utarbeides.
Landbruksinteressene må sanordnes med de øvrige sektorinteresser i
anrådet gjenrx::rn en interkamnmalt sanordnet vannbruksplan, der det
legges vekt på bevarin;J og utviklin;J av landbruksnærin;Jen, kulturlandskap og rekreasjonscmråder og også til eksisterende og nye utbyggin;Jsanråder for rærin;Jsbygg og lx>liger.
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9. FISKE OG FERSKVANNSBIOLOGI
9.1 Generelt
Sommeren 1987 ble det satt i gang undersøkelser om leveforholdene for
fisk i vassdraget. Det var også meningen å samle relevante data som
foreligger fra tidligere undersøkelser.
Undersøkelsen for den dele av vassdraget som ligger i Buskerud ble
utfØrt av MiljØVEm1avd. i fylket mens tilsvarende i Oslo/Akershus ble
.kcx:>rdinert av fiskekonsulenten med innleid spesialkanpetanse.
De foreløpige rapporten er referert i de to følgende pkt 9.2 og 9.3.
Rapporten omfatter også kostandsoverslag for videreføring av undersØkelsene i 1988. I tilfelle dette kommer til utførelse, vil det bli
lagt vekt på å få til et felles program som omfatter hele vassdraget
med felles rapportering.
De lokale fiskeforeningene vil bidra med prøvefiske.
Universitetet i Oslo ved Zoologisk Museum foretok h;t>sten 1987 ferskvannsbiologiske undersøkelser i vassdraget. Foreløpig rapport er
gjengitt i pkt 9.4 "Bunndyrsfatma".
9.2

Buskerud fylke

Innledning

I tillegg til temperatur, er vannføring den viktigste miljøfaktor for
produksjon av laksefisk i ei elv. Vannføringen påvirker både strctmhastighet og vanndekket areal som direkte virker inn på produksjon av
næringsdyr, forekomst av oppvekstplasser og gytecrnråder i elva.
Størrelsen på vannføringen, fordeling av flarrner er også avgjørende
for oppgCIDJ av fisk, og derfor også for fiske.
Hvis forholdene skal bli optimale både for fisk og fiske i Åroselva,
må derfor vannføringen tilpasses disses belxJv. ut fra fisk og fiskeinteressenes synspunkt bØr derfor en vannbruksplan kartlegge hvilke
vannføringsal ternativer som best ivaretar produksjonsforholdene av
fisk og utøvelsen av fiske.
I dag kan laks og sjøørret gå ca 3 km opp i Åroselva. Det er imidlertid vedtatt at Lingsærlemningen skal rives. Dette vil øke den laksefØrende delen av elvas med ca 8 km.
Fangst av laks og sjøørret fram til 1984 har ligget mellom 30-77 kg. I
1984 og 1985 har fangstene økt vesentlig til henholdsvis 410 og 335
kg. Gjenocmsnittsvekta på laks er 2,2 kg og for ørret 0,8 kg. Når ytterligere 8 km blir lakseførende, må en forvente at fCIDJsen kan nå opp

rrot l tonn.
I tillegg til naturlig rekruttering har utsetting av laks- og sjøørretunger stor betydning for hvor stor avkstningen i elva skal bli.
Åros JSFF setter årlig ut store mengder laks og sjøørret både på laksefØrende strekning og i områdene oppstrctms Lingsærlemningen.
Hvor effektiv både den naturlige rekruttering og utsettingene skal
bli, er imidlertid avhengig av vannføringen. Høyere minstevannføring
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vil skape flere gyteplasser og oppvekstplasser både for naturlig rek:ruttert og utsatt fisk. I Aroselva er minstevannføringen i dag 60 l / Se
Denne vannføringen dekker enkelte steder bare ca 50% av elveleie.
HØyere stabil minstevannføring, spesiel t an vinteren, vil derfor øke
andelen vanndekket areal vesentlig og dermed også produksjonen av
fisk. økt produksjon av laks- og sjøørretunger vil senere medføre
større oppvandring av voksen fisk og dermed også økt fiske.
Opplegg for undersøkelsen
For å kunne kartlegge produksjonsforlx>ldene, avkastningen og anfanget
av fiske i Aroselva med henblikk på vannføring, vil følgende bli undersøkt:
1.

Produksjon av laks- og sjøørretunger
1.1

Produksjon ved dagens minstevannføring og lakseførende strekning.

1.2
1.3
1.4
2.

Voksen laks og sjøørret
2.1
2.2

3.

Produksjon i elva når Lingsan-dernningen fjernes.
Potensiell produksjon i sidebekker til Aroselva.
Potensiell produksjon ved h;tlyere minstevannføring slik at
hele elveprofilen er vanndekket.

Alder, leNJde og kjønnsfordeling i fangstene
Oppgang av fisk i forlx>ld til vannføring

Fiske
3.1
3.2

Avkastning - Fangsstatistikk
Qnfang av fiskere

UndersØkelsen gjenrx:::rnføres ved elektrofiske på en del stasjoner i rovedelva og sideelvene. Fangstatistikk og sjellprøver samles inn fra
fiskere. Fangstatistikken sart1TleI"ll"x:ldes med vannføringgnålinger . Vanndekket areal måles opp på 10 stasjoner ved vannføring på 60 l/Se Det
er også ~elig med prøve81ipp av vannføring for å se hvor mye san
skal til for å dekke elveprofilet. Alternativt måles vanndekket areal
ved ulike naturlige vannføringer på de utvalgte målestasjonene.
UndersØkelsen gjenrx:::rnføres i regi av Miljøvernavd. I Buske:rud og Oslo/
Akershus san fremner eget opplegg med budsj ett for den delen av vassdraget san ligger i Asker. Resultatene sarnnenfattes i endelig rapport.
på grunn av feltarbeid og innsamling av fangsstatistikk ht>gten 1988,
kan rapporten ikke foreligge før vinteren 1989. Innsamling av skjellprøver, fangstatistikk og oppnåling av vanndekket areal, vil skje i
samarbeid med Aros JSFF, mens NVE må skaffe tilveie de n;t>dvendige
vannføringsdata.
ForeløPige resultater
UndersØkelsene er delvis startet opp i 1986/87.
Tabell 1 viser tetthet av laks- og ørretunger på fire stasjoner i Aroselva. stasjon l og 2 ligger nedstr<tms LingsandeIl'lrl.inJen, mens 3 og 4
ligger oppstr<tms deIl'lrl.inJen. på stasjon 2 var det meget hpy tetthet av
laksel..lI"ger. dette skyldes både gyting og utsetting. på stasjon l var
det mye sj øørretunger. OJså stasj on 3 (oppstr<tms LingscbrdeIl'lrl.inJen)
viser gode oppvekstmuligheter for laks og sjøørret. Disse tetthetsTlålingene vil bli fulgt opp i 1988.
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Tabell 1: El-fiske på ulike stasjoner i Aroselva i 1986 og 87.
STASJ.
1.

STED

4.

LAKS

'I'ETI'HET/
2
100 m

120
95

10,8
3,2

45,8
92,6

26.09.86
23.09.87

135

121,5
104,4

17,1
21,1

"

26.09.86
23.09.87

206
85

30,1
34,5

27,7
15,4

Wearbru

26.09.86

150

2

Fotballbanen

"
3.

AREAL
2
(m )

26.09.86
23.09.87

Fabrikkanråde

"
2.

DAm

Dalabrøtstryket

20

HØsten 1987 ble det gjennomført el-fiske i sidebekker til Aroselva for
å se an disse egner seg an utsettinJssted. Arbeidet vi bli videreført
i 1988. I 1986 ble det samlet inn skjellprøver fra 25 laks og sjøørret. Også i 1987 og 1988 blir skjellprøver samlet inn. ForeløPig resultat viser at laksen går ut i sjøen (snoIt) ved alder 23 år. Etter 1
år i sjøen liger vekta på 1-2 kg. Sjøørreten vandrer ut stort sett
etter 2 år. Etter 2 år i sjøen er vekta på 500-1000 g. Data over vanndekket areal, fangst av fisk i forhold til vannførinJ, vil bli samlet
inn i 1988.
Budsjett for 1988
Utgifter så langt i undersøkelsen (1986 og 87) er dekket over MiljØvernavd. i Buskeruds budsjett. I 1988 er det n;t>dvendig med midler til
dekki.n;J av enJasjert hjelp til feltarbeid, bearbeidelse av materialet
og rapportskrivinJ. Budsjettet anfatter den del av undersøkelsen san
foregår i Buskerud del av vassdraget. I tillegg fremner Miljøvernavd.
i Oslo/Akershus budsjett for den delen av vassdraget sem ligger i
Asker. Fagsek:retær Jørn Enerud er enJasjert til å gjennomføre undersøkelsene og utarbeide rapport i samarbeid med. Miljøvernavd. i Oslo/
Akershus og Buskerud.

Feltarbeid 2 mann i 5 dg. å kr 600,Bearbeidelse 12 dg
RapportutarbeidinJ 1 mnd
Overtid 20 t
Ferielønn 9,9%
Sosiale utgifter 17%

kr

Sum lønn

kr 36.300,-
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2.

Varer og tj enester

Kost/natt 10 dtlgn
Kjøregodtgjørelse 400 km
Diverse utstyr (fikseringsvæske etc)

kr
"
"

Adm. tillegg 15%

kr 45.300,"
6.745,-

Sum

kr 52.095,-

9.3

5.000,1.000,3.000,-

Oslo/Akershus fylke

San en del av vannbruksplanleggingen i Arosvassdraget ble det hØsten

1987 foretatt fiskeribiologiske undersøkelser. Vedlagt følger en
tabell sam viser resultatet av det elektriske fiske i vassdraget.
Arosvassdraget er fra ganmelt av kjent sam et godt lakse- og sjøørretvassdrag. Laks og sjøørret kan naturlig vandre opp til Lingsemdamnen, ca 3,5 km fra utlØpet. I 1985 ble det fanJet 115 kg laks og
220 kg sjøørret i vassdraget. Yngel og settefisk av laks er satt ut i
større deler av vassdraget. Vi fanJet lakseunger i t:ovedvassdraget opp
til Fabrikkdamnen, ca 9,0 km fra utløPet. I et par sidebekker ble det
også fanJet lakseunger men tettheten var ikke så stor her. Ørret ble
fanJet på de fleste stasjoner og bestanden ser ut til å være størst i
sidevassdragene Grobuelva, Rotuelva og Ekerbergelva. Her ble det
funnet en tetthet på 33-70 ørret på 100 m.
på de stasjonene det ikke ble registrert ørret var det nrudderleirebunn og stilleflytende vann. et unntak var stasjonen nedenfor Kistefossdanmen. Her skulle bunn og st:rønforoold tilsi gode gyte- og oppvekstforoold. Noe av forklaringen kan være ustabil vannføring på derme

strekningen.
De lokale fiskeforeninger har satt ut ørret i deler av vassdraget. I
Gjellumvannet er også Norcan pålagt å sette ut settefisk av ørret.
Andre fiskearter sam ble fanJet med elektrisk fiskeapparat var gjedde,
nort og ørekyt. Ørekyta var spesielt tallrik i Verkenselva og i hovedvassdraget nedenfor Fabrikkdamnen. I Arosvassdraget skal det også
finnes abOOr, ål, dvergmalle og kreps.
Det meste av materialet sam er innsamlet er fiskert på sprit og er
tilgjengelig for videre bearbeidelse. I en eventuell sluttrapport for
1988, vil man kunne få opplysninger an fiskens vekst, kondisjon, lengdefordeling, aldersfordeling og næringsforhold. Dette er viktige biologiske data sem vil kunne gi svar på vassdragets produksjonspotensiale for laksefisk. I en sluttrapport vil også andre brukerinteresser i
vassdraget bli diskutert.
Enerud har jevnlig kentakt med fiskerikonsulentene i Buskerud og Oslo/
Akershus. Begge er orientert an resultatet av årets undersøkelse og an
planene for en tilleggsundersøkelse i 1988.
Eneruds forslag til budsjett for en tillegsundersøke1se i Arosvassdraget innen Akershus fylke i 1988 er fØlgende:
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Lønnsutgifter
Feltleder 10 dg il kr 653,35 (l tr 24)
Assistent 10 dg il kr 519,25 (l tr 19)
Bearbeidelse CXJ rapport 40 dg il kr 653,35
Feriepen:Jer 9,9%

kr
"

Sum lønnsutgifter

kr 41.607,-

"
"

6.533,5.192,26.134,-

3.748,-

Reiseutgifter
3.600,-

Kostgodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse

kr
ti

3.240,-

Diverse utstyr

"

500,-

Totalt

kr 48.947,-

Feltundersøkelsen vil anfatte prøvefiske ræd garn i Gjellumvannet,
Verkensvannet, Ulvenvannet, Nordvannet CXJ Padderudvannet. Elektrisk
fiske vil bli foretatt på alle sidevassdrag hvor ørret har mulighet
til å vandre opp. I forbindelse ræd feltarbeid vil det delta elever
ved tnJd:Jnsskolene i Asker, under ledelse av fonnannen i Asker Innlandsfiskenamd, BiØIll Swanstrctm. For Buskeruds del har fiskerikonsulent Erik Garnås SØkt an egne midler ti len tilleggsundersØkelse i
1988. Det er rnenin;en at Enerud CXJså skal utføre oppdraget i Buskerud.
Det er naturlig at det blir utarbeidet en sluttrapport for hele vassdraget uavhen;;Jig av fylkesgrensene.
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RESULTAT AV ELEKTRISK FISKE I AROSVASSCJt4GET. HØSTEN 1987
LOKALITET

UTM

KOMMUNE

AREAL

Verkenselva
v /Gjellumvt.

803-300

Asker

50 m2

Verkenselva
v/Vinnulstad

796-306

Asker

Verkenselva
v/Hauger

785-307

Asker

Verkenselva
v/Solberg

777-304

Asker

Verkenselva
v/Dikemark

771-305

Asker

Grobruelva
v/Ulvenvann

754-320

Grobruelva
v/Heia

FANGST
LAKSEFISK

OBSERVERT
LAKSEFISK

FANGST
ANDRE ARTER

3 ørret

1 ørret

ca 150 Ørekyte

75 m

-

2 ørret

ca 250 Ørekyte

100 ml

9 ørret

5 ørret

20 mort
ca 150 Ørekyte

2
Il

6 ørret

4 ørret

12 mort
ca 50 Ørekyte

100 ml

10 ørret

3 ørret

15 ørekyte

Lier

100 ml

9 ørret

4 ørret

-

749-321

Lier

100

32 ørret

13 ørret

-

Ekebergelva
v/Eikeberg

741-337

Lier

100 m

27 ørret

6 ørret

-

Rotuelva
vi?

746-336

Lier

75 m

2

34 ørret

16 ørret

-

FANGST
LAKSEFISK

OBSERVERT
LAKSEFISK

FANGST
ANDRE ARTER
1 gjedde,
8 mort
ca 300 Ørkyte

l
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l

RESULTAT AV ELEKTRISK FISKE I AROSVASSrRAJ;ET. HØSTEN 1987
LOKALITET

UTM

KOMMUNE

AREAL

Aroselva
v/Asgard

811-252

RØyken

150 m

41 laks
3 ørret

11 laksef.

Aroselva
v/Fossum

809-262

RØyken

150 • 2

-

-

13 mort

Aroselva
v /Villingst.

813-227

RØyken

50

.2

-

-

ca 50 Ørkyte

Sidebekk
v/Huseby

813-225

RØyken

75

i

8 laks
6 ørret

6 laksef.

-

Sidebekk
v/Dalebråten

830-215

RØyken

50 m2

-

-

-

Sidebekk
v/Mortensrud

818-223

RØyken

50

2

-

-

-

Sidebekk
v/FrØtvet

842-206

RØyken

50 •

5 laks
10 ørret

5 laksef.

-

Sidebekk
v/Sundby

829-215

RØyken

50 •

-

-

-

Aroselva
v/Ristef.d.

807-282

Asker

200 •

2

-

-

55 mort

skithegga
v/Myra

797-270

RØyken

50

.2

-

-

20 Ørkyte

2

Il

2

2

50

9.4

Bunndyrsfauna

Bunndyr ble innsamlet med halv-kvantitativ metode i Arosvassdraget
senhøst 1987. Det ble samlet inn tre paralleller pr stasjon. Prøvene

ble tatt på de sarnne fem stasjonene san blir anvendt ved vannkjemisk
prøvetaking .

ARa 201, nederst i Aroselva. PrØvene ble tatt rett under brua (RV
165). Substratet var variert; mest stein i forskjellig størrelse, men
også anråder med grus-sand. Enkelte relativt rentvannskrevende fonner
av vårfluer ble oservert. Vannet var turbid.

ARa 202, Grodalselva. Prøvene ble tatt ved brua, rett ovenfor liten
foss. Større og mindre stein, angitt av grus-sand-mudder. Rentvannsfonner av vårfluer og enkelte dØgnfluer ble observert.

ARa 2m, Skitthegga. Ved brua rett ved jernbanen. Vannet var turbid og
virket forurenset. Substratet besto av enkel te større stein, men hovedsakelig mudder og sand. FåbØrstemark (Tubificidae) ble observert;
0Cl9 san indikerer organisk belastning.
ARa 204, Verkenselva. Prøvene ble tatt der St::Dtmnesveien laysser elva.
Stein av forskjellig størrelse, grus - 0Cl9 sand. Stor tetthet av rentvannsfonner av vårfluer og en del dØgnfluer ble observert. Virket
mindre forurenset enn de tre første stasjonene.

ARa 205, Grobruelva. Prøvene ble tatt ved bru like før innløpet i Ulvenvannet. Større og mindre stein med rrosevekst. En del grus-sandmudder rundt og under steinene. Mye rentvannsfonner av vårfluer og en
del dØgnfluer ble observert. Stasjonen virket relativt lite forurenset.
9.5

Målsetting

Fisk og fiske er en viktig ressurs, spesielt i en rekreasjonssanmenheng. Vassdraget gis liv og denned større opplevelsesverdi i tillegg

til sportsfiskeverdien.
Målsettingen med de pågående undersøkelsene er for det første å påvise
dagens tilstand og for det andre å påvise vassdragets potensiale ved
en optimalisering av forhJldene. Det er derfor nødvendig med en god
koordinering mellan de ulike fiskebiologiske undersøkelsene san pågår
(fisken stopper san kjent ikke ved administrative grenser).
Resultatene san framkarmer må ikke ses isolert, men tolkes sanmen med
dataene san framkcmner gjenn::m overvåkingsprograrnnet (j fr. kap 7). På
denne måten kan spredning/tetthet av ulike fiskeslag vurderes i henhold til hydrologiske og vannkvalitetsmessige forhold.
Samtidig må konsekvensene av andre til tak san f. eks. forbygning og kanalisering av aktuelle strekninger vurderes. Slike vurderinger vil
være av stor betydning for den planlegging av den framtidige utnyttelsen av vassdraget.
Konklusjonen av de pågående undersøkelsene vil påvise et eventuelt
behJv for framtidig overvåking og hvilket anfang denne eventuelt bØr
ha. Dette sett i en vannbruksplansanmenheng. Målet med de pågående undersøkelser er å analysere og forklare dagens tilstand, slik at planleggerne gis et best mulig beslutningsgrunnlag.
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10. FORBYGNING, DAMMER OG KONFLIKTER
10.1

Generelt

Det er i dag ingen forbygninger i Årosvassdraget av vesentlig anfang.
En del dammer av eldre årgang er oppfØrt med forskjellige brukerformål
san for enkeltes vedkcmnende i dag representerer en ulempe framfor en
positiv hensikt. Dette karmer h:Jvedsakelig av at fonnålet med damnenes
bruk har falt bort pga. nedleggelse av småkraftverk, lokal småindustri

osv.
10.2

Lingsalrlamnen

Darrmen ble oppført ved århundreskiftet for å sikre vannforsyning til
et anlegg for ørretoppdrett san i dag og de siste 50 år ikke har vært
i drift. Darrmen er i dårlig forfatning og må rehabiliteres dersan den
skal bi stående, men det foreligger også planer for å få den revet.
Dersan danmen rives bØr det hindres at sedimentene oppstr<tms konstruksjonen transporteres ne<bver elva og bunnfelles nedstr<tms. Dette er
spesielt viktig dersan sedimentene innelx>lder skadelige stoffer.
For å bringe kalrhet i disse forhold ble Norges geologiske undersøkelser (N:;U) engasjert til å foreta de nødvendige geokjemiske undersøkelser i sedimentene.
Resultatene fra N:;U foreligger i rapport nr 87.140 av 23.10.87 med
fØlgende sarnnendrag og konklusjon:
"Elvesedimenter fra Aroselva er undersøkt for deres tungmetalli.nnlx>ld.
Sedimentenes i.nnlx>ld av de 29 grunnstoffer san er bestemt i prøvene,
synes ikke å representere en miljørisiko ved spredning av sedimentene
nedstr<tms for Lingsan- og Grodås-damnene."
VedrØrende riving av Lingsrndamnen vises til referat fra mt>te i NVE
den 03.12.87.
10.3

Fabrikkdanmen

Dammen ble i sin tid oppført for å utnytte fallhØyden til et internt
småkraftverk for Røyken Jernvarefabrikk. Hvilke planer den nåværende
eier har er ikke fastslått. Inntil for få år siden tjente magasinet
san utjamnin:J for overføring av driftsvann til AlS Norcem på Slemnestad. Slamanalyser fra magasinet er anhandlet i forangående N:;Urapport (her feilaktig kalt Grotåsdarnnen).
10.4 MØlledammen
Hvorvidt Grodalen M1>lle og Sag i dag benytter danmen er foreløpig ikke
kjent.
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10.5

Kistefossdamnen

HØyeste vannstand i Gjellumvann bestenmes av overløpsterskelen på Kis-

tefossdanrnen. Damnen har i dag for liten kapasitet til å avlede store
flanvannmengder og forårsaker således oversvrtmnelser i det ovenforliggende anrådet i enkelte perioder. Minstevannføring ut fra darrmen
skal være 60 l/sek sem i dag reguleres av en manuell ventil plassert
på et rør gjeruxm darrmen.
10.6

Ski thegga

Denne grenen av Arosvassdraget er en typisk flanel v uten noen fonn for

reguleringsmagasin. store n.edbØ~ og snt>smel ting skaper umldbare flansi tuasjoner mens lavvannføring resulterer i problematiske hygieniske forhJld. Ved liten vannføring blottlegges elvebreddene med
illeluktende og helsefarlig slam, samtidig sem uttynningsgraden av
kloakkutslipp og armen tilfØrt forurensning er for dårlig.
10.7

Verkenselva og Ve:rkensvann

Den gamle Sætredamnen ligger like oppstrc;!ms elvas utlØp i Gjellumvann.

Damnen av tilhuggete steinblokker er i dag ikke i bruk bortsett fra en
del bading i magasinet.

og det slyngete
elveleiet med innsnevringer forårsaker flansituasjonen.

Den øvre del av elva renner gj eruxm jordbrukscmråder

Verkenselvas utlØp fra Verkensvann representerer i dag den eneste nrulighet for regulering av vannføringen i Arosvassdraget med manuelt regulerbart overlØP.
Minstevannføringen ut fra Verkensvann skal være minst 40 l/sek.
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11. PLANLEGGING I KOMMUNENE
11.1

Generelt

Kapitelet gir en oversikt over kj ente kamn.male planer og til tak san
har relevans til vannbruksplanen. De respektive kamruner er selv ansvarlige for innh::>ldet og kartbilagene san følger vedlagt.
Det er helt n;Z>dvendig både med hensyn til vannbruksplanens innh::>ld og
verdi for framtidig planlegging at konklusjonene sannrdnes og koordineres med karmunenes øvrige planarbeid.
11.2

Lier kommune

11.2.1

Arealplaner

Lierskogen sentrum og ankringliggende landbruksarealer anfattes av
godkj ente reguleringsplaner (kartbilag tegn. nr 4). Disse gj eldende
planer forutsetter en begrenset IT:! bebyggelse i tilknytni.n;J til Rypevegen og Ovenstadvegen og i Lierskogen sentrum, san gjenfylling og
fortetting innenfor allerede utbygde anråder.
I forbindelse med revisjc:oen av Lier kamu.meplans arealdel, vurderes
for tiden lokalisering av mer anfattende utbygging innen anrådet.
Dette gjelder spesielt arealene sør for Drarnnensvegen på strekningen
mellan Damtjerrl og Ulven.
Det foreligger et privat planforslag for arealene på begge sider av
Grobruelva IX>rd for rrotorvegen ved Lierskoen sentrum, san forutsetter
ardisp:>nering av mellan 250 og 300 daa. til utbyggingsformål.
Den sør-østre del av nedbrøfeltet med avrenning til HeggsjøjSagelva

anfates av vestre del av Kjekstadmarka san er et populært friluftsOllråde.
Det foreligger i dag forslag fra Miljøverndepartementet an arealdisponeringsgrense for Marka, samt at Lier kamrune har utarbeidet et eget
forslag til markagrense (kartbilag, tegn. nr 5 og 6). Til planforslaget krrytter det seg forslag til bestemneIser etter Plan- og 'bygning"sloven § 20-4 (vedlegg l) .
Den framtidige plansituasjonen i anrådet ventes avklart i forbindelse

med revisjon av karmuneplan i 1989.

11.2.2

Varmfarsyning

Det foreligger i dag ingen planforslag når det gjelder bruk av vassdraget til vannforsyninJ.
Det er imidlertid beh:N for en regulering av uttak av vanningsvann
langs Grobru-jRotuelva.
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11.2.3 Kloakkrammeplaner og utslippstillatelser
Det er under utarbeidelse en kloakkrarrrneplan i kamrunen. Den tar sikte
på å knytte resten av bebyggelsen på Lierskogen til det kamrunale renseanlegget på Linnes.
Når det gjelder utslippstillatelsen i området, bØr opplysninger om
dette innhentet fra Fylkesmannens miljøvernavd.

11.2.4 Renovasjon
Det er tvungen r8lX)Vasjon i området.
Problemavfall: Det finnes en nedlagt batterigjenvinningsfabrikk (Råstoff AlS) i området. Det foregår for tiden en oppryddi.nJsprosess der.

11.2.5 Kartbilag
MARKA
FORSLAG TIL BESTEM1ELSER ETI'ER

PLAN- ex; BYGNIN3SLOVENS § 20-4

I

Disse bestemreIser knytter seg til kamrunedelplan for Lier kamrune,
vedtatt av Lier Kamrunestyre den .••.... og slik den er godkjent av
Miljøverndepartementet den •....
Il
Vedtekten gjelder for de landbruks-, natur- og friluftsområder i Marka
sem er beskrevet under pkt Ill.
III
Vedtektsamrådet er vist på vedlagte kart i målestokk 1: 30.000 datert
den. . • . •. og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.
IV
Innenfor de områdene san er beskrevet under pkt Il og III kan grunn
ikke tas i bruk til formål san i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den
utnytti.n] san er forutsatt i kamrunedelplanen.
på grunn av de spesielle nasjonale, regionale og lokale friluftsinteresser san knytter seg til Marka, inne1:ærer dette at oppfØri.n] av
~er, anlegg og andre til tak san ikke er et ledd i landbruksvirkscmhet vil være forbudt.
Dette gjelder bl. a:
•
•

•
•
•
•

Oppføri.n] av bygg for bolig, forre"tni.nJ og industri
Oppføri.n] av rotelIer, rroteller ffi.V. og private hytter
Anlegg av kraftlinjer, telekamrunikasjonsanlegg
Anlegg av skytebane
Anlegg av veger sem ikke er et ledd i landbruk
Masseuttak og steinbrudd san ikke er ledd i landbruk
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v
Når det foreligger særlige grunner, kan bygningsrådet gjøre unntak fra
vedtekten etter at fylkesmannen har hatt I-$Te til å uttale seg.
VI
generalplanvedtekten trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år
fra stadfestingsdatoen.

Denne

Hovedrapp Aros
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11.3 Asker kamune
11.3.1 Arealplaner
Gjeldende generalplan for Asker (1982-92) viser en del utbyggingsanråder innen nedbØrfeltet for Årosvassdraget. Som det framgår av tabell
1 utgjør planlagte utbyggingsanråder ca 1.000 daa.
De viktigste ooliganrådene er anråde nr 6, Var~sen, med 300 ooliger,
nr 62, del av Engelsrud, 40 ooliger, nr 2, Underlandsåsen og nr 2b
Furuåsen med tilsarrrnen ca 400 boliger, nr 2a Heggedalsmarka Il med ca
100 ooliger og ubebygd del av nr 3 , Østli med ca 50 boliger samt nylig
vedtatt utbygging på Vikingjordet med ca 110 ooliger.
Tilsarrrnen utgjør dette en feltutbygging av ooliger påc a 340 ooliger i
sone I og ca 660 ooliger i sone Ill, tilsarrrnen ca 1.000 ooliger.
Det er videre foretatt en registrering av tiltettingspotensialet i
eksisterende ooligområde.
For sone I utgjør dette potensialet ca 180 ooliger, i sone Il ca 50
ooliger og i sone III ca 210 ooliger. Tilsarrrnen 440. Det kan vanskelig
gis nJe eksakt uttrykk for utbyggingstakten år det gj elder til tetting
i eksisterende ooligstrøk. Det er imidlertid grunn til å tro at Engelsrudområdet vil bli bygget ut relativt hurtig etter hvert sam vannog avløpsledninger framføres. Som tidligere nevnt er det nylig vedtatt
anreguleringsplan for dette anrådet.
Likeledes er Skjellestadområdet, Sætreområdet, Eid-Trollsteinområdet,
GJelum::mrådet og Hanannsbyen forsynt med relativt nylig vedtatte reguleringsjanregu1eringsp1aner. I disse anrådene er vann- og avløpsledninger stort sett framført. Også her må en derfor regne med en relativt rask tiltettingstakt.
Samlet ooligbyggingspotensial i nedbØranrådet i henlx>ld til eksisterende planer, utgjør 1500-1600 boliger mao. en økning i foroold til
eksisterende ooligmasse på ca 80%.
Asker er nå i ferd med å starte opp arbeidet med karmuneplan for perioden fram til år 2000. Det er grunn til å regne med at det i kamn.lneplanen vil bli anvist ytterligere anråder bl.a. for ooligbygging
innen Arosvassdragets nedbØrfeI t.
Kcmnunedelplan for Askers del av Marka er nå under behandling. Nordre
del av Arosvassdragets nedbØrfeI t (del av Vestmarka) og Kj ekstadmarka
vi bli liggende innenfor Markagrensen.
Planer for andre fonner for tettstedsutvikling knytter seg i første
rekke til Heggedalscmrådet. Her er det i generalplanen anvist tant for
ny grunnskole i Skjellestad-Underlandsanrådet og videregående skole på
vestsiden av Kistefossdarrmen.
Hele Skitthegga-dalføret til Røyken grense er vist sam ervervsområde.
En reguleringsplan for Heggedal sentnnn stadfestet i 1978, angir muligheter for en antattende utvikling av sentrumsfunksjoner. Denne re-

guleringen viser også en vesentlig anlegging av veisystemet i anrådet
samt det antalte ervervsanrådet (byggeområde for industri) på ca 115
daa i Skitthegga til Røyken grense .
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utbygging av dette næringsanråde er imidlertid avhengig av flansikring
av Skitthegga.
I reguleringsplanen er Skitthegga forutsatt lukket fra Røyken grense.
Likeledes er ca 4 daa av vannspeilet i Kistefossdarnmens sydvest-side
vist gjenfylt og regulert til friområde.

For Askers del av Skitthegga foreligger det planer om overføring av
vannføringen via tunnel under Anotåsen til Kistefossdanrnen. Dette tiltaket er utredet av Siv.ing. Elliot St:rønTIe Al S i en rapport av november 1978. Prosjektet ble den gang kostnadsberegnet til ca 11,5 mill
kr. Rapporten angir også mulighet for kanalisering og flansikring av
vassdraget opp:JVer rrot Røyken sentrum. Med de ælå. htJydeforskjellene
det her er tale om kan det stilles spørsmålstegn ved hvilken flomdempende effekt dette tiltaket vil ha i Røyken.
Det sem kan konstateres er imidlertid at ved en slik lØsning' elimineres Skitthega sem vassdrag i Asker. Tunneloverføringen er betraktet
sem en forutsetning for å utvikle arealene langs vassdraget tilnæringsformål.
Regnet i dagens priser er det grunn til å anta at sikringen av arealene ved tunneloverføring av elven vil kaane på kr 200.000, - eller mer
pr daa.
Dette sarnnen med sannsynligvis dårlig byggegrunn er vel en viktig
årsak til at prosjektet hittil ikke er realisert. Skitthegga har et
relativt kroket forløp i Asker. En alternativ mulighet for å klargjøre
arealene langs vassdraget ti lutbyggingsformål ville være å kanalisere
elva samtidig sem tappekapasiteten for Kistefossdanrnen ble Økt slik at
flatrulempene kunne reduseres. Ved utretting av vassdraget ville imidlertid elveløpet bli kortere og dermed vassdragets magasinerende evne
redusert. Det er mulig at en opprydding/rensk i elva vil kunne ha en
positiv effekt på avreI'lI"linJen.

11.3.2 Vannforsyning
Tidligere er antalteksisterende vannuttak fra vassdraget. En er ikke
kj ent med nye planer om vannforsyning med Årosvassdraget sem kilde.
Det foreligger planer om å legge en h:Jvedvannledning (Asker og Bærum
Vannverk) fra Bondiområdet sydover gjenrx:m Gjellumvann til Heggedal.

11.3.3 Kloakkrammeplaner og utslippstillatelser
Under 6.3 foran er antalt aktuelle planer for kcmnunal tekniske anlegg.

Etter hvert san nye utbyggingsfelt blir regulert og satt i produksjon
vil karrnunal tekniske anlegg bli framført. I denne sanmenheng vil tilstøtende boliger med separate avløpsanleg bli sØkt tilknyttet offentlig avløpsledning. San prinsipp vil nye boliger med separate avløpsanlegg bare bli tillatt i fonn av landbruksbebyggelse.

11.3.4 Renovasjon
Det er "t:vunJen ren::wasjon i hele Asker.
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VANNBRUKSPLAN AROSVASSDRAGET.
AREALBRUK I DAA

~

AREAL
KATEGORI

TABELL l.

I NEDBØRFELT ASKER
I

III

Il

S U M

EKSIST. PLANL . EKSIST. PLANL. EKSIST. PLANL. iEKSIST. PLANL. TOTAL

%

TETTSTEDSFUNKSJONER.
- BOLIGER
- ERVERV
- INST./
OFF . AREAL
- SENTER /
FORRETN .

1000

520

2040

740

2780

-

50

120

50

120

170

180

20

70

40

430

70

500

-

10

30

20

45

30

75

40

-

70

40

225

40

265

740

2790

1000

190

390

-

-

-

180

10

15

-

- HOVEDVEIER 115
SUM

30

650

200

960

60

610

1220

1160

670

1960

3790

650

1330

1070

3050

7100

7300

2600

17000

7750

8630

3670

20050

79 . 2

470

1460

5,8

15,0

LANDBRUKM.~.

- YRKET MAF /<
-SKOGBRUK/
FRILUFT
SUM
VANN

990

SUM TOTAL

9900

TETTSTEDSAREAL I % AV
TOT . AREAL

I'

11,7

9300

6100

7,2

32,1

VANNBRUKSPLAN FOR AROSVASSDRAGET.

100

TABELL 2.

ANTALL BOSATTE OG BOLIGER, AVLØPSFORHOLD. NEDBØRFELT ASKER.

SONE I

SONE II

ANTALL BOSATTE

726

1117

2643

4486

ANTALL BOLIGER
% AV TOT. ANTALL

335
17

624
32

1002
51

1961
100

BOLIGER M/LOKALT UTSLIPP

126

39

91

256

38

6

% AV TOT.ANTALL BOLIGER

SONE III

~

Hovedrapp Aros

SUM

13

65

VANNBRUKSPLAN AROSVASSDRAGET.

TABELL 3.

AREALBRUK LANGS VASSDRAGET, STRANDLENGDE I M.

SONE I
M

SONE Il

%

UTMARK

M

%

SONE III

SUM

M

M

%

,

8550
DYRKET MARK 1050
BOLIG
1800
INSTITUSJON 100

64

2950 28

8
13

6600 63

4750
1750

53
20

16250
9400

50
29

50

-

400

4

2250

7

7

350

4

200

2

650

2

-

-

-

300

3

300

1

-

-

-

-

150

2

150

1900

14

450

4

1400

16

3750

ERVERV
SENTER/
FORRETN.
KOMM.LINJE

0.3400 1100 10400 99

SUM

8950 1100

11

32750 i 100
v

OVERSIKT OVER VERNEVERDIGE PLANTESAMFUNN I OG LANGS AROSVASSDRAGET.
DEL AV VASSDRAGET

PLANTESAMFUNN I VANN
ELLER STRANDSONEN

PLANTESAMFUNN LANGS
BREDDEN

Verkensvannene

takrØrsamfunn **
stors~arrstump **

kalkfuruskog **
svartorsumpskog ***

___ ~~!~;~:~~:~~~:~::I __ ~---------------------.
Verkenselva
Gje11umvann

takrørsamfunn **

________________________
takrørsamfunn **
rikstarrsump ***

gråor-heggeskog *
19!~2!:~~~~~~2g~~~1

__ .

svartorstrandskog***
, alm-lindeskog *** .
g!~2!:h~gg~!~2g_~ ____ .

Skitthegga

takrørsamfunn **
(tjØnnaks-/nøkk-

___ !2!~!~!~~~~1 _______ _
gråor-askeskog ***
snelle-askeskog ***
(alm-lindeskog***l

Aroselva

***

**
*

meget hØY verneverdi
hØY verneverdi
verneverdi

Hovedrapp Aros

66

I forprosjektrapporten av oktober 84 vedrØrende vannbruksplan for Arosvassdraget er i pkt 2.l (s 5)
referert en definisjon av begrepet vannbruksplanlegging utformet av NIVA og NIBR.
I det fØlgende er gjort et forsØk på å bryte ned denne ho.eddefinisj0nen til et sett med delmål
(felles planforutsetninger) for den interkommunale forvaltning av vassdraget med utgangspunkt i en
ressUFSbasert betraktningsmåte.

RESSURSKATEGORI

FORVALTNINGSMAL

1.

- sikre minstevannfØring -

VannfØring

PARAMETER

I Rl<EMIDDEL

samlet plan for manØvrering av

(fastlegges spesifikt for

dammer

de forskjellige deler av

fordeling av bruksvann etter fastlagte
rammer '

vassdraget)
- sikre mot flomskader

f.eks. lO-års

forbygnings-/senkningsarbeider på

n2!!.1!!!!!!L ____ _
2.

Vannkvalitet

_~~~2~~!!_§~!!g!!~

___________________ _

- sikre vannkvalitet som

f.eks. mengde

samle og lede bort utslipp fra be-

gir grunnlag for det

av totalfosfo

byggelse

plante- og dyreliv som

i

Mg/I

rense overflatevann fra bebygde om-

er naturlig i de for-

råder og trafikkareale

skjellige deler av vasssamle og lede bort konkrete land-

draget

bruksutslipp
- sikre attraktivt badevann

--

l.

Fiskebestand

siktedyp

redusere diffus landbruksforu-

bakterie-

rensning ved tillemping av driftsform,
tilpassing av gjØdseltype, -mengde og -

tall

-

-

--

- -- - sikre naturlig sammen-

. ~id.s~ _ _

produksjon

satt fiskebestand med

i kg fisk

vekt på edelfisk

pr. haa vann

-

-

-

- -

opprettholde/r~etablere

-

...,.

.;.

fiskens frie

gang i vassdraget, . biotoputbedring
;"" . ltultiveringstiltak

eller km elv
- etablere hØstingsformer som gir

__ 2e~!m2!~_~!!~~!!2~!Y~L~~2n2~!~~_Y~QY~~!! __ _
4.

Landskaps-

landskaps-

- bevare vassdraget som

verdi,

et viktig element i et

bevarings-

spesielle natu -

verdifullt kultur-/

plan for de

forekomster,

natur landskap

forskjellige

kulturminner

- sikre spesielle naturverdier og kulturminner

- sikre SOlle langs vassi raget (bredde avh.
av lokale forhold) der tekniske inngrep
som hovedregel ikke tillates
- nØdvendige inngrep (herunder arbeid i

deler av

vassdraget) utføres etter plan der land-

vassdraget

skapsestetiske hensyn inngår
- bevaring Ireetablering av vegetasjon

- forhindre forsØpling

langs vassdraget .
- motvirke forsØpling
- restriksj~nsbeleggd "

bruken av partier

med spesielle verneverdige forekomster
- 's ikre/ restaurere kulturminner
- opplysing om ferdselskultur,
oppryddingsaksjoner m.m.
M. Torgersen
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11.4 RØyken kcmtune
11.4.1 Arealplaner
Kommuneplanen skal revideres i lØpet av 1988. For arealdelen forventes
det ikke store endringer, men j akten på nye utbyggingsanråder vi IX>k
intensiveres. Videre utbygging vil likevel i hovedsak foregå i eksisterende tettsteder.
Røyken kamrune har san mål å få utarbeidet kamrunedelsplaner for hvert
av de 10 tettstedene. Innbyggerne selv er i stor grad pålagt ansvar

for denne planleggingen.
Kommunedelsplanen for Røyken sentrum skal til 2. gangs behandling i
bygningsrådet tidlig i 1988.
Kommunedelsplanen for Hallenskog er under utarbeiding av lokal
plangruppe. Foreløpig utkast forutsetter boligbygging uavhengig av
flansikring av Skitthegga.
For Åros er det vedtatt disposisjonsplan, Åros 2000.
Spikkestad har også disposisjonsplan.
Forslag til markagrense er inntegnet på kamrunekartet.
Vegplaner sem kan berøre vassdraget foreligger. Viktigst er rrotorveg
tilknyttet Drøbak-tunnel. Et aval ternativene (dyrest) går på sørvestsiden av Åroselva fra Lingsem til Hotvedt Meieri. Tilknytning til Røykenvegen til Asker er forløpig bare skissert, men kan kæme til å gå
langs elva til BrynshJlmen (IX>rdover).

11.4.2 Vannforsyning
Røyken katmune tar drikkevann fra Glitrevann, Sætervann og Baarsrudtjern. Av disse er det bare Sætervannet sem ligger i nedbørfeltet i
Røyken. Vannet gjenIX:Jrgår ikke rensing.
I spørreundersØkelsen kan det fram at 4 stk (10%) av grunneierne har
egen brønn.
Av tettstedene har ikke Hallenskog offentlig vannforsyning.

11.4.3 Kloakkrammeplaner og utslippstillatelser
Røykens kloakkrammeplan eller hovedplan skal revideres i forbindelse
med rulleringen av kamruneplanen.

Det er helt på det rene at mangel på tilfredsstillende avløpsforhold
har lagt store begrensninger for utbygging i deler av karmunen.
I Røyken sentrum har det vært n:ermest byggestopp inntil nå. Kloakksaneringen har kæmet i gang i forbindelse med utbyggingsplaner for
Vang og Kleiver.

Hovedrapp Aros

71

I Aros er det også byggestopp inntil avløpsformidene blir bedret. En
tretrinns utbygging og renseanlegg i siste trinn er planen. Aroselva
blir imidlertid betydelig avlastet fra kloakkutslipp allerede i første
trinn.
Hallenskog er ikke tilknyttet offentlig kloakk eller vannledning. Folk
har private brønner samtidig sam kloakken infiltreres i grunnen. ForelØpig er det ingen konkrete planer for kloakksanering her, men det vil
kcmne med kamrunedelsplanen for Hallenskog .
RetningSlinjene for spredt bebyggelse (vedtatt av generalplanrådet)
mht. utslipp er slik:
"7.0 Avløpsordni..n;;Jen for "spredt bebyggelse" forutsettes basert på
fØlgende alternativer:
a) EnkeltboligerjtaITter etter pkt 2.0: (i tilknytning til stedbunden
næring). AvløPet kan tilknyttes godkj ent kamrunal t eller felles
privat avløpsnett, infiltreres i grunnen eller slippes i innlandsvassdragjsal tvann (sjØ) etter rærmere godkjennelse fra kæmunale evt. fylkeskcmnunale myndigheter.
b) BoligjtaITtegrupper etter pkt 3.0: (mindre taITtegrupper i henhJld
til delingsplan eller reguleringsplan).
•

AVlØp fra disse kan, sam pennanent lØsning, tilknyttes godkjent
kæmunal t eller felles privat avløpsnett, infiltreres i grunnen
eller slippes i saltvann (sjø) etter nærmere godkjennelse fra
kæmunale evt. fylkeskæmunale myndigheter.

•

For nye boligjtaITtegrupper plassert i tilknytning til eksisterende bebyggelse kan det - i særlige tilfeller - vurderes midlertidige avløpsordni..n;;Jer basert på utslipp til innlandsvassdrag . Forutsetningen for slike løsninger må være at det er
fattet bindende kamrunale vedtak an overføring av utslippet fra
ny og eksisterende bebyggelse til godkj ent pennanent utslipp til
sal ty'ann (sjØ) innen bestemte tidsfrister.
Ordningen må godkjennes av fylkeskamrunale myndigheter."

Disse retningSlinjene legges til grunn inntil videre.
Gjenn::llYJang og evt. endringer av disse retningslinjene vil skje i
forbindelse med kæmuneplanleggingen.

11.4.4

Renovasjon

Det er innført tvungen ren:JVasjon for hele kamrunen, men en del hytter
og enkelte gårdsbruk er ennå ikke knyttet tilordningen. Avfallet blir
kjØrt til Lindum i Lier. Karmunen har avtale med Lindum sam går 15 år
fram i tida.
Septikslam leveres i dag til VFAS, men denne ordni..n;;Jen skal opp til ny
vurdering i 1990.
Restevann fra renseanlegget på Lahell har hittil vært levert til
Lindum, men den ordningen har nå oppfØrt. Ny rrottaker er ennå ikke
funnet.
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Et firma fra Vestfold tar hånd om alt spesialavfall fra Buskerud
fylke. Fra 1988 vi det bli satt i gang innsamling av batterier i kommunen.
Det er i dag ingen offentlig avfallsplass i kamrunen. Det arbeides med
å finne sted for tørrsøppel, rivingsmaterialer ffi.V.
Arbeidsforbn.Jk
Det er n:J8 vanskelig å finne eksakt arbeidsforbn.Jk, da det er flere
personer san har hatt arbeidet. Men n:J8 er da fast:

12 IrØter i prosj ektgruppa cl 3 t
Forberedelse + etter arbeid til
IrØtene ca 6 t pr IrØte
1 infor:masjonsm;t>te
Forberedelser ca
Del takelse i styringsgruppa
7 IrØter cl 4 t
Arbeid med foreløPig rapport ca
Sum ca

36 t
72 t
4 t
10 t

28 t
30 t
180 t

Her er det ikke tatt med n:J8 av den tid sam gikk med for Ingrid Voll
san ny til å sette seg inn i stoffet om VBP. Heller ikke n:J8 til maskinskriving, administrasjon og annen IrØtevirksanhet i forbindelse med
vannbruksplanleggingen.
Tidsforbn.Jk pr IrØte er heller for lavt enn for høyt.
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12.

JURIDISK STATUS

En vannbruksplan er ingen fonnalisert , lovbundet plantype med umiddelbare rettsvirkninger. Vannbruksplanen er en tematisk plan med en geografisk a~ 09' knytter seg til temaet vassdrag med tilhl:>rende
nedb;t>rfel t. Men vannbruksplanen kan (skal!) koples til karmuneplanen
09' får gjenrx:m arealdelen i denne umiddelbart rettsvirkning. En vannbruksplan kan 09'så gj enrx:m et interkamrunal t samarbeid knyttes til de
respektive kamruners arealplaner eller knyttes direkte til fylkesplanen. I siste fall får den ingen rettsvirkning, idet fylkesplanen ikke
har dette. Hvis det finnes ønskelig kan man 09'så for deler av vannbruksplanen gi en mer detaljert rettslig oppbinding i fonn av reguleringsplan med tilknyttede reguleringsbestenmelser.

Til karmuneplanens arealdel - jfr. plan- 09' bygningslovens § 20-4 - kan
det gis utfyllende bestenmeIser sam gir mulighet for en mer detaljert
arealoppbi.ndi.n1 (PBL § 20-4 annet ledd). Av spesiell interesse for
vasdrag er muligheten til å gi bestemneIser an totalt byggeforbud for
alle bygge- 09' anleggstil tak i en 100 meters sone langs et vassdrag
(100 m på. hver side an ønskelig) eller krav an detaljplan før det
bygges inn en slik sone (jfr. henOOldsvis §20-4 annet ledd bokstavene
e 09' a).
Selv an plan- 09' bygningsloven er helt sentral sam styringsverktøy 09'
ranme for arealdispcneringen, gir den ikke løsning på. en rekke mer
spesielle arealforoold langs vassdrag (f.eks. gjØdsling av dyrket
mark, pløying 09' annen arrodering helt ut i vannkanten, fjerning av
randveg"etasjon (09' byggerestriksjonen sam kan pålegges i 100 metersbel tet ramner ikke landbruksbebyggelse. Loven har enda mindre relevans
på selve vannstrengen, f.eks mht. regulering av vannmengde, vannuttak
til ulike formål, varmkvalitet 09' forurensning.
Vassdragsloven av 15.03.1940 er den generelle lov an vassdrag, såvel i
foroold til mer spesielle lover an kraftutbygging sam i foroold til
andre lover sam i større eller mindre grad anhandler til tak i vassdrag
( f. eks. l akseloven , naturvernloven, nntorferdsel loven , friluftsloven).
Vassdragsloven knytter eiend::msretten til overflatevann til eiend::mnene med grenser til vassdragene. Eierne av grensene sam vannet dekker
er således 09'så eiere av vannet sem strct:mner forbi med mindre annet
frarrgår av særskilte rettsgrunnlag sam avtale, hevd, ekspropriasjon
m.m.
Grunneiernes rettigheter i vassdragene er imidlertid begrenset både
når det gjelder å foreta tiltak i vassdraget 09' i utnyttelsen av selve
vannnassene. Deres forsyningsrett er f. eks. begrenset til dekning av
eget behJv, 09' loven i.nnehJlder regler an fordeling av vannet mellan
rettighetshaverne. Retten til vannet kan skilles fra vassdragseiend:rnmen ved avtale eller ekspropriasjon. I enkelte tilfelle kan utenforstående interessenter gis forsyningsrett uten ekspropriasjon derscm
de øvrige interesser i vassdraget ikke blir berØrt. Fiske- 09' fallrettigheter i vassdragene er 09'så knyttet til vassdragseiend::mnene,
men 09'så disse rettigheter kan skilles fra ved avtale 09'/eller ekspropriasjon.
Eierne av reguleringsanlegg (elektrisitetsforsyning) har gjenrx:m reguleringsloven hjemnel til å utnytte det vannet sem samles opp ved regulering. Vassdragsloven gir det offentlige hjenme1 til å stille vilkår
for slik utnyttelse av vannet.
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De alrnene interessene er gitt spesielt vern i vassdragsloven og det er
kcnsesjonsplikt på vassdragstil tak san medfører skade eller ulemper av
IX)9I'). betydni.n:J for alrnene interesser knyttet til vassdrag, san fiskens
frie ganJ, jOrd- og skogbruksarealer, natur- og friluftsinteresser.
Forurensningsloven regulerer bruken av vassdragene san resipient for
forurensende stoffer, og det kreves offentlig tillatelse for slik utnyttelse.
Det er ellers en rekke lover san kan karme til anvendelse i vassdragsforvaltni.nJen. Eksempelvis lov an friluftsliv, lov an naturvern, lov
an vassdragsregulering, sunnhetsloven og lov an laksefiske og inn-

landsfiske.
Skal en varmbruksplan ha gjenn:rnslagskraft overfor de enkelte grunneiere kan det bare skje i samsvar med de a~lige privatrettslige
regler i vassdragsloven - se særlig §§8 og 112 samt §129 - og naboloven.
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