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SAMMENDRAG
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årlige oversvømmelserog stor erosjon,mens lavvannføringengjør elva til en
dårlig resipient.Forurensningenskyldesi første rekke kloakkutslippog
avrenningfra dyrket mark. VBP tar derfor primært for seg de to hovedpro-
blemenevannmengdeog vannkvalitetmed anleggskostnaderfor tiltak og kost/
nytte-beregningfor prioriteringav tiltak.
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0. SAMIEMRAG

0.1 GENERELT

Arosvassdrageter sterkt forurensetog er en typisk flomelv.De årlige
flommenemedfører spesieltoversvømmelserog stor erosjon i Skithegga
og store flomskaderi HeggedalområdetovenforKistefossdammen.

Lavvannføringengjør vassdragettil en dårlig resipientmed spesielt
store forurensningsproblemerfra Røyken sentrumog nedover vassdraget.
Liten vannføringi elva er også en vesentligulempe for fiskeinteres-
sene.

Vassdrageter et av de tre mest forurensedei Buskerud,hvilket i
første rekke skyldeskloakkutslippog avrenningfra dyrket mark og
tilfredsstillerikke badevannskvaliteti noen av de fem målestasjone-
ne.

Vannbruksplanen(VBP) tar derfor primært for seg de to hovedproblemene
vannmengdeog vannkvalitetog tiltak for å bedre dagens forhold.Når
det gjelder opparbeidelseav de vassdragsnærearealervil dette bli
videre bearbeidetav hver enkelt kommune i VBP's arealdel.

0.2 VANNMENGDE

Det mest presserendetiltak er ombyggingav Kistefossdammen.I VBP er
det utredet seks alternativerfor flomsenkinghvorav tre sikrerHegge-
dal sentrummot skadeflommer(kap 5.2.5).Alt 1A og 1B med fast over-
løp og alt. 3.2 med reguleringsluke.

Anleggskostnadeneer kalkulertslik:

Alt. 1A o 1B kr 400.000-

Alt. 3.2 kr 2.000.000-

Begge ekskl. avgifter.

Alt. 1B er anbefaltframforAlt. 1A (5.2.5).

Alt. 1B med fast overløper vurdert som det mest driftssikre,mens
alt. 3.2 tillaterstørre fleksibilitetmed tanke på uttak av vann og
kontrollover lavvannføringen.Ut fra disse forholder det ikke gitt
noen entydig anbefalingmellom Alt. 1B og 3.2.

Reduksjonav flom og erosjon i Skitheggakrever senkingog forbygning
av strekningenHeggedal-Røykensentrumtil en kalkulertanleggskostnad
på kr 10.000.000- ekskl. avgifter.

Fabrikkdammensoverløper anbefalthevet med 1 m til en kostnad
anslåtttil størrelsesordenkr 400.000,- ekskl. avgifter.

Bedre utnyttelseav reguleringsmagasineti Verkensvannenekan foregå
uten vesentligombygging,men krever en bedre reguleringmed dagens
damkonstruksjon.

For gjennomføringav forannevntetiltak er det regnetmed følgende
ekstrakostnader:

Administrasjon,honorarerkr 600.000,-. Genereltvedlikeholdav dammer
og luker samt uforutsettkr 1.000.000,-, begge ekskl. avgifter.
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0.3 VANNKVALITET

Et realistiskmål for VBP er å oppnå og vedlikeholdebadevannskvalitet
kl. 1. Dagens situasjonog framtidigbedringer bl.a. undersøktog
vurdert i fagrapportene"Forurensningsbudsjett"og "Landbruk".

Tiltak for å redusereforurensningenei vassdrageter prioritert
basert på beregnedekost/nytte-faktorer,vist VBP kap 5.3.2 og 5.3.3.

Rekkefølgenav tiltak for å redusereforurensningenefra kloakkutslipp
og landbruk,må også ses i sammenhengmed og tilpassesden øvrige kom-
munale utbyggingsom veier,boligfelt,osv, samt budsjettering.

Den endeligeprioriteringav tiltak innen hver kommunemå således vur-
deres ut fra ovenstående forhold.

Oslo, januar 1990

Erik Kielland
avd.direktør
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1. INNLEDNING

1.1 GENERELT

Representanterfor innlandsfiskenemndenei Lier, Asker og Røyken samt
BuskerudLaksestyretok initiativtil å starte vannbruksplanlegging
(VBP) i Årosvassdragethøsten 1983. Det ble opprettetet utvalg på 8
medlemmersom pr oktober 1984 presenterteen rapport i form av et
"Forprosjekt- Vannbruksplanfor Årosvassdraget".

Utvalgethadde følgendesammensetning:

Otmar Muhr, Plan- og næringssjef,Buskerud (formann)
Ole Marius Evensen,Lier kommunestyre
Morten Torgersen,Reguleringssjefen,Asker kommune
Harald Sundlo,Teknisk sjef, Røyken kommune
Trond Grøtterud,Fylkeslandbrukskontoret,Buskerud
Biørn Swanstrøm,Innlandsfiskenemnda,Asker kommune
Hans Graff, Grunneierlageti Røyken
Tore Lium, Vassdragsdirektoratet(sekretariat)

I løpet av året 1985 ble forprosjektetbehandleti de tre kommuneneog
på vårparten1986 forelådet enstemmigevedtak om å gå videremed
vannbruksplanleggingen.

16.04.86ble styringsgruppenfor planarbeidetetablertmed følgende
sammensetning:

Formann: Plan- og næringssjefOtmar Muhr, Buskerudfylkeskommune
Lier: RådmannArild Skinnemoen
Asker: Teknisk rådmannOla Jorde
Røyken: Leif H. Roth, Innlandsfiskenemndai Røyken

Våren 1988 ble det oppnevntnye medlemmeri styringsgruppenfra Asker
og Røyken kommune:
Asker: Teknisk rådmannKarstenKrogsæter
Røyken:Jens Liseth, Innlandsfiskenemndai Røyken

VassdragsforvalterLeif Nilsen,miljøvernavdelingenhos Fylkesmanneni
Oslo/Akershus
Sekretariat:NVE-VU

Det ble samtidigutnevnten kontaktpersoni de tre kommunenesom hver
for seg skulle organisereen prosjektgruppe.

Prosjektgruppenevar organisertog begyntesitt arbeid høsten 1986.

Styringsgruppenbestemtei møte den 19.08.87å samle foreliggendedata
i en statusrapport.

Rapportenoforelå05.02.88under tittelen:"Statusrapport.Vannbruks-
plan for Arosvassdraget(foreløpig)".

Denne del av vannbruksplanenomhandleri hovedsakvannmengdeog vann-
kvaliteti vassdragetog bygger på 8 fagrapportersom beskrevetunder
pkt 2 og data fra de 3 kommunene.

På dette grunnlagetvil kommunenearbeidevideremed sine kommunale
delrapporterhvor arealdelenav VBP vil utgjøreen vesentligdel. Den
kompletteVBP vil såledesbestå av denne delen av VBP, de kommunale
delrapporteneog fagrapportene.

n-the-poli-aaros



1.2 KOSTNADEROG REGNSKAP

Bidrag til VBP:
Konsesjonsavgiftsfondet
BuskerudFylkeskommune
AkershusFylkeskommune
Lier kommune
Asker kommune
Røyken kommune
Miljøverndepartementet

3

kr 255.000,-
" 50.000,-
" 50.000,-
" 30.000,-
" 50.000,-
" 20.000,-
" 30.000,-

Total disponibeltbeløp kr 485.000,-


Utlegg til VBP:
FagrapportHydrologi kr 43.000,-
FagrapportLandbruk 75.000,-
FagrapportErosjonogosedimenttransport " 45.000,-
FagrapportBunndyr i Aroselva " 20.000,-
FagrapportFiskeribiologiskeundersøkelser" 45.000,-
FagrapportForurensningsbudsjett " 117.000,-
FagrapportFlomsikringog forbygning " 49.000,-
Bidrag til fiskeforeninger " 5.000,-
Bidrag seminarVBP Sundvolden " 21.000,-
Diverse utlegg " 25.000,-
Opptrykkingav rapportermed bilag " 50.000,-


Sum kr 485.000,-


I tilleggtil ovenståendekontantbeløphar kommunene,fylkeskommunene,
fylkesmennene,landbruksdepartementetog NVE bidrattmed en vesentlig
gratis arbeidsinnsatsgjennom sine medarbeiderei VBP.
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1.3 ORGANISERING

4

KOMMUNESTYRE
FORMANNSKAP

STYRINGSGRUPPEN

Formann
BuskerudFylkeskomm.

Fylkesm.i Oslo/Akersh.

Lier kommune

Asker kommune

Røyken kommune

SEKRETARIAT
NORGES VASSDRAGS-OG
ENERGIVERK,NVE-VU

LD
MD
SIFF

J

KOMMUNALE
PROSJEKTGRUPPER

Lier Asker Røyken

FAGLIG RÅDGIVNING
— FAGRAPPORTER

Hydrologi,NVE-VHO-VU
Landbruk,DNJM, NIJOS, NLH
Erosjonog sedimenttransport,
NVE-VHB
Geokjemiskeundersøkelser,
NGU
Bunndyr,Ui0
Fiske,Miljøvernavdelingen
i Buskerud
Forurensningsningbudsjett,
Miljøvernavd.i Buskerud
Flomsikringog forbygning,
NVE-VF

Fig. 1.3.1:Organiseringav styringsgruppenog samarbeidsfunksjonene.
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1.4 MÅLSETTINGER FOR VASSDRAGET OG FOR VANNBRUKSPLANEN

1.4.1 OVERORDNET MÅL FOR VASSDRAGET

Vassdragetskal forvaltesslik at den naturligebalanseni økosysteme-
ne i og langs vassdragetsikrestil beste for samfunnetgenereltog
for alle som bor i og brukerområdet.

1.4.2 HOVEDIAÅLFOR VASSDRAGET

Vannmengde


øke minstevannføring.

Tilstrebebalansemellom uttak av vann og behovetfor til enhver
tid å ha tilstrekkeligvannføringfor fisk, annet dyre-/planteliv,
til å ivaretarekreasjonsinteresseneog som resipient.

Redusereflom- og erosjonsskader.

Vannkvalitet


Bedre vannkvalitetenslik at grunnlagetfor det plante- og dyreliv
som er naturlig i de ulike delene av vassdragetoppnås.

Legge forholdenetil rette for en naturligsammensattfiskebestand,
med vekt på edelfiskog naturligproduksjon.

Få rensketopp i elva mht. utslipp,avrenningog søppel.

Sikre badevannskvalitet.

Arealbruk


Sikre spesiellenaturverdierog kulturminner.

Bevare/økevassdragetsverdi som et viktig element i et verdifullt
kultur-og naturlandskap.

Forbedremulighetenefor atkomstog direkte kontaktmed vassdraget.

Gi mulighetfor alment fritidsfiskeog annen rekreasjon.

Forhindreforsøplingog massedeponering.

1.4.3 OVERORDNETMÅL FOR VANNBRUKSPLANEN

Vannbruksplanenskal være en flerbruksplanfor bruk og vern av Aros-
vassdragetmed tilhørendekystområde,i samsvarmed de overordnedemål
for forvaltningav vassdraget.Planen skal behandle,avveie og foreslå
tiltak for aktuellebruksformerav vann i nedbørfeltet.

1.4.4 HOVEDMÅLFOR VANNBRUKSPLANEN

Vannbruksplanenskal:

beskrivevassdraget,dets hydrologi,dets bruk, dets økologiske
system og dets biotopersamt forurensningssituasjonen.

5
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klarleggehvilke krav de enkeltebrukerinteressenehar til vass-
dragets kvalitativeog kvantitativeegenskaperog hvordandisse
best kan ivaretas.

søke å koordinerealle brukerinteressersom er knyttettil vass-
draget, slik at bruken blir den best mulige for lokalsamfunnetsom
helhet.

utarbeidesmed forankringi lovverketog baserespå et miljøpoli-
tisk prinsipprogram.For å få reell innflytelseog praktiskbetyd-
ning må den innarbeidesi kommuneplanerog de berørteetaters lang-
tidsplanerog handlingsprogram.

foreslåtiltak for vern og rehabilitering,samt overvåkingog bruk
av vassdraget.

1.4.5A-- ETnsmÅL FOR VANNBRUKSPLANEN

Merknad:Arbeidsmåleneer presentertslik de er framkommetav kommune-
ne og brukerinteressenei fellesskap.

A Vannmengde


Framskaffehydrologiskedata for vassdragetsom helhet og for deler
av dette.

Definereminstevannføring,nødvendig/ønskeligfor de enkeltedeler
av vassdraget.

Vurdere uttak av vann til forskjelligebrukergrupperog geografisk
fordeling.

Utrede flomsikrings-/forbygningstiltakfor utsattedeler av vass-
draget, herundersikringmot erosjon.

Foreslåen samlet plan for manøvreringav dammer.

Gi en enkel oversiktover urbanhydrologi.

Foreslået oppfølgingsprogramfor hydrologiskdatagrunnlag.

B Vannkvalitet

Definerevannkvalitetskrav.

Forurensningsbudsjett.Spaltespå bidragskategorierog geografisk
fordeling.

Skaffe fram data for landbruketsandel av forurensningsbelastningen
til vassdraget.

Utredemuligheterfor å redusereutslippfra landbruketog utar-
beide tiltaksplanmot landbruksforurensninger.

Vurdere partikkeltransportenog erosjon i vassdraget,herunderfor-
urensningseffekt,størrelsesordenog geografiskfordeling.

Rangeringav tiltakmot forurensningetter virkningsgradog kost-
nader. Programfor å nå målsettingenfor vannkvalitet.

6
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Utarbeideprogramfor oppfølging/overvåkingav vannkvaliteteni
vassdraget,med prøvetakingsprogram,lokaliseringav stasjonerog
ansvarsfordeling.

C Arealbruk

Klarleggelandbruketsinteresser,fellesinteressermed andre sekto-
rer og eventuellebrukskonflikter.

Registreresærlig verdifullenatur- og kulturlandskapsområderlangs
vassdraget.

Gi oversiktover arealplaner.

Utredemulighetenfor å sikre en sone langs vassdragetder tekniske
inngrepsom hovedregelikke tillates.

D Fiske o ferskvannsbioloi

Påvisedagens tilstand.

Påvisevassdragetspotensialeved optimaliseringav forholdene.

Gi tilrådingerom skjøtselstiltakfor fremmingav fiskebestanden(e)
i de forskjelligedeler av vassdraget.

Utrede hvorvidtdet finnes hindringerfor fiskensfrie gang, samt
utrede tiltak for å forbedre/reetablerefiskeoppgangi vassdraget.

Skaffe fram pH-prøveri Grobruelva.Kartleggegyteforholdenei elva
og sidebekkene.

Utrede hvilke høstingsformersom gir optimaltrekreativt/økonomisk
utbytte.

Tolkningav resultatenesom framkommergjennom overvåkingsprogram-
met.

Konsekvenseneav andre tiltak,f.eks. forbygningog kanaliseringav
aktuellestrekningervurderes.

7
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2. FAGRAPPORTER

2.1 GENERELT

Vannbruksplanlegging omfatter så mange sektorinteresser og fagfelt at
styringsgruppen tidlig i planprosessen bestemte seg for å søke bistand
også utenfor de 3 kommunale prosjektgruppene. Innen rammen av budsjett
og tid er det utarbeidet 8 fagrapporter som er kort beskrevet under
dette kapitlet i VBP. Omfanget og detaljeringsgraden må ses på denne
bakgrunn.

Feltarbeidet har strukket seg over de 2 sesongene 1987 og -88 av bud-
sjettmessige årsaker. 7 av rapportene forelå til påsken 1989 eller
tidligere. Den siste fagrapporten forelå først i juli 1989 fordi den
var sterkt avhengig av de bearbeidete hydrologiske data.

Fagrapportene omfatter hele vassdraget eller de deler av vassdraget
som har spesiell relevanse til fagområdet mens de kommunale del-
rapportene vil behandle de spesifikke kommunale interessene, og spesi-
elle forhold knyttet til kommunenes arealplaner.

De som måtte være interessert i utdypende informasjon innen de enkelte
sektorer, henvises til vedkommende fagrapport.

2.2 HYDROLOGI

Hensikten med de hydrologiske undersøkelsene er å danne grunnlag for å
vurdere tilak mot flom og lavvannsproblemer, fiskeribiologiske vur-
deringer, forurensnings- og erosjonsvurderinger samt å se på mulighe-
tene for uttak av vann til næringsformål.

Rapporten skisserer ikke løsninger på problemer, men gir en beskrivel-
se av de hydrologiske forhold i feltet, herunder utnyttelse av feltets
magasiner.

Målingene, beregningene og rapporten er utført av NVE.

Rapporten inneholder måledata for perioden 22.04.88 - 02.11.88 for de
2 vannmerkene 2784 Åros og 2783 Skithegga. Det er beregnet døgn-
middelvannføringer for begge stasjonene for perioden 1968 fram til
start av vannføringsmålingene i 1988.

Karakteristiske data for feltet (ved VM 2784 Åros):

Feltstørrelse 109,4 km2
Midlere årlig, spesifikt avløp 15,7 l/s • km2
Midlere årlig, minste vannføring 180,0 l/s
Middelvannføring 1,7 m3/s
Midlere årlig flom 18,5 m3/s
Største observerte kulminasjonsflom 61,0 m3/s

2.3 FLOMSIKRINGOG FORBYGNING

Fagrapporten med alle kart og tegningsbilag er utført av Forbygnings-
avdelingen (VF) i Vassdragsdirektoratet, NVE.

Omfanget av rapporten ble definert ut fra konkrete ønsker ved teknisk
etat i Asker og Røyken kommuner.

Problemstillingene ble definert med følgende hovedpunkter:

n-the-poll-aaros



Flomberegningerpå utvalgtesteder langs Skithegga,Verkenselvaog
Åroselva.

Utarbeideplan for senking/flomsikringav Skithegga.

Beregningav flomhøyderpå strekningenKistefossdammentil Røyken
sentrumunder eksisterendeforholdog etter flomsenking/kanalise-
ring.

Beregnevirkningenav reduserteflommagasinerved senkingav Skit-
hegga/Kistefossdammen.

Virkningenunder pkt 1, 3 og 4 er beregnetfor 10-års-og 100-års
flom.

Videre omfatterrapportenen vurderingvedrørendemuligheterog virk-
ninger ved reguleringav Verkensvannetved Dikemark.

Rapportenomfatter2 hovedprinsipperfor ombyggingav Kistefossdammen
som begge beskriverflomforløpeti Heggedalsentrumhvor vannstanden
ikke skal overstigekote 97,70 ved en 100-årsflom.

Det ene hovedprinsippetomfatterfast overløp utredet i 4 alternativer
mens det andre er en vurderingav reguleringslukei Kistefossdammen.

Flomproblemenei Skitheggaløses ved en omfattendekanaliseringog ut-
retting av elveløpet.

2.4 EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT

Rapportener utarbeidetav Brekontoretved Hydrologiskavdeling (VHB)
i Vassdragsdirektoratet(NVE).

De vesentligsteproblemeneer tap av masser langs elvebreddenog til-
liggendeområder,forurensningav vannmasseneog gjensiltingav stil-
leflytendeelvestrekninger.

Hensiktenmed rapportener å framskaffeet vurderingsgrunnlagfor
tiltak som kan begrenseeller reduseremassetransportenog dermed
bedre vannkvaliteten,samt kommemed konkreteforslagtil slike til-
tak. Videre tar den for seg en konsekvensvurderingav ulike inngrep
(kanalisering,forbygning,opprensking,flomtunnel,osv) som kan bedre
forholdenei og langs elveløpet.

Sedimenttransporteni Skitheggaer i dag ca 2.500 t/år ved Heggedalog
i Åroselvaved utløpet 1.800 t/år. Det sedimentertei 1988 minst 700
t/år i Kistefossdammen,Fabrikkdammenog tidligereLingsomdammentil-
sammen.Sedimentasjoneni løpene kan ha ført til at elvesletteneover-
svømmeslettere.

NVE's undersøkelserer k000rdinertmed DNJM's undersøkelserav jord-
erosjon i tilknytningtil jordbruksvirksomhet.

9

n-the-pol i -aaros



10

2.5 GEOKJEMISKEUNDERSØKELSER

Fagrapporten "NGU-rapport 87.140" er utarbeidet av "Norges geologiske
undersøkelse".

I forbindelse med at Lingsomdammen skulle rives, var man redd for at
bunnsedimentene ville forurense og forgifte vassdraget nedstrøms
dammen.

Elvesedimenter fra Åroselva er undersøkt for deres tungmetallinnhold
og sedimentenes innhold av 29 grunnstoffer er bestemt. Borkjerner fra
Lingsomdammen og Grotåsdammen (skal være Fabrikkdammen) ble undersøkt.

Hovedkonklusjonener at sedimentenestungmetallinnholdikke synes å
representereen miljørisikoved spredningav sedimentene nedstrøms for
dammene.

2.6 BUNNDYRI ÅROSELVA

Fagrapporten er utarbeidet av Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo (LF1).

forbindelse med VBP er det utført undersøkelser av vannkvaliteten på
5 stasjoner i vassdraget. Vannkjemiske analyser gir primært et øye-
blikksbilde av forholdene i rennende vann. Denne rapporten supplerer
vannanalysene på den måten at bunndyrfaunaen reflekterer forholdene
over tid.

Lokaliteten i Skithegga var forholdsvis sterkt forurenset mens for-
holdene i Grodalselva og Åroselva viste moderat forurensning. Bunndyr-
innsamlingen ble gjort en snau måned etter en uvanlig kraftig høst-
flom. Dette kan ha hatt innflytelse på sammensetningen av bunndyr.

2.7 FISKERIBIOLOGISKEUNDERSØKELSER

Fagrapporten er utarbeidet av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i
Buskerud med bistand fra Miljøvernavdelingen i Oslo/Akershus. Det er
videre samarbeidet med Åros Jeger- og sportsfiskeforening. Elever ved
Borgen Ungdomskole i Asker har bidratt i feltarbeidet.

Undersøkelsene skulle gi svar på hvordan forholdene må legges til
rette for å bedre forholdene for fisk og fiske i vassdraget.

Foruten å beskrive resultatene fra de fiskeribiologiske undersøkelse-
ne, omfatter rapporten forslag til konkrete tiltak for optimal produk-
sjon og avkastning av fisk og utøvelse av fritidsfiske i vassdraget.

Selv om bakterie- og kloakkinnhold ved dagens konsentrasjon ikke
skaper nevneverdige problemer for fisken, er det ønskelig ut fra este-
tisk synspunkt å redusere forurensningen i elva. Perioder med lav
vannføring synes å representere de største ulempene for fisken. Ut fra
fiskeinteressene er det ønskelig med en minstevannføring på 0,5 m3/s
fra desember til mai og 1 m3/s resten av året, målt ved VM 2784 Åros.

n-the-pol i -aaros
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2.8 LANDBRUK

Rapportenbestår av 2 deler:

Hovedrapportog
Sammendragsrapport
Kostnaderved tiltakmot tap av fosfor fra jordbruketi Årosvass-
dragets nedbørfelt,

og er utarbeidetav Det norskejord- og myrselskap(DNJM).Hovedvekten
er lagt på stofftapi tilknytningtil jordbruksaktiviteterog jordbru-
kets behov for og kvalitetskravtil vann. Rapportentar for seg kun
det som vedrørerjordbruksarealene.Skogbruketer ikke behandlet i
denne sammenheng.

For vassdragetrepresentererforurensningenfra jordbruket,behov for
jordbruksvannog flomvernde viktigsteproblemenei denne fagrappor-
ten.

Samlet representererjordbruket39% av fosforbelastningenog 44% av
nitrogenbelastningenpå vassdraget.Behovetfor jordbruksvanner
størst i uka 13.-19.juni. Dagens aktuellebehov er 24.000m3/uke.
Rapportenomfatterogså kost/nyttevurderingerav tiltak for å redusere
forurensningsbidraget.

Jordsmonnskartmed avlededetemakarter utarbeidetav Norsk institutt
for jord- og skogkartlegging(NIJOS)i samarbeidmed DNJM og blir
utgitt i juni 1990 som et supplementtil VBP.

2.9 FORURENSNINGSBUDSJETT

Fagrapportener utarbeidetav Miljøvernavdelingenhos Fylkesmanneni
Buskerud.

Problemstfilingerfor rapporten:

Forurensningstilførseltil vassdragetfordeltpå bidragsyter,for-
urensningstypeog utslippssted.

Stofftransporti vassdraget.

Prioritertetiltakmot forurensningenefra befolkningenbasert på
kost/nyttevurderinger.

Vassdrageter i dag betydeligforurensetog representererogså en stor
forurensningsbelastningpå Oslofjordenmed 8-10 tonn fosfor/årog 85-
129 tonn nitrogen/år.

Forurensningsbelastningener teoretiskberegnetut fra gitte forutset-
ninger og sammenholdtmed praktiskevannanalyserog vannføringsmålin-
ger i vassdraget.

Vannprøverer analysertfra fem elvestasjonerog to innsjøstasjoneri
vassdraget.Kost/nytte-analyseer utført for ulike tiltak for for-
bedring av vannkvaliteten.

Arbeidenehar vært koordinertmed tilsvarendeundersøkelserpå land-
brukssektorenunder pkt 2.8 og utgjøret meget vesentligbidrag til
VBP.
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3. LOVVERKFORVBP

En vannbruksplan er ingen formalisert, lovbundet plantype med umiddel-
bare rettsvirkninger. Vannbruksplanen er en tematisk plan med en geo-
grafisk avgrensning og knytter seg til temaet vassdrag med tilhørende
nedbørfelt. Men vannbruksplanen kan (skal!) koples til kommuneplanen
og får gjennom arealdelen i denne umiddelbart rettsvirkning. En vann-
bruksplan kan også gjennom et interkommunalt samarbeid knyttes til de
respektive kommuners arealplaner eller knyttes direkte til fylkespla-
nen. I siste fall får den ingen rettsvirkning, idet fylkesplanen ikke
har dette. Hvis det finnes ønskelig kan man også for deler av vann-
bruksplanen gi en mer detaljert rettslig oppbinding i form av regule-
ringsplan med tilknyttede reguleringsbestemmelser.

Til kommuneplanens arealdel - jfr. plan- og bygningslovens §20 - 4 - kan

det gis utfyllende bestemmelser som gir mulighet for en mer detaljert
arealoppbinding (PBL §20-4 annet ledd). Av spesiell interesse for
vassdrag er muligheten til å gi bestemmelser om totalt byggeforbud for
alle bygge- og anleggstiltak i en 100 meters sone langs et vassdrag
(100 m på hver side om ønskelig) eller krav om detaljplan før det
bygges i en slik sone (jfr. henholdsvis §20-4 annet ledd bokstavene e
og a).

Selv om plan- og bygningsloven er helt sentral som styringsverktøy og
ramme for arealdisponeringen, gir den ikke løsning på en rekke mer
spesielle arealforhold langs vassdrag (f.eks. gjødsling av dyrket
mark, pløying og annen arrondering helt ut i vannkanten, fjerning av
randvegetasjon (og byggerestriksjonen som kan pålegges i 100 meters-
beltet rammer ikke landbruksbebyggelse). Loven har enda mindre rele-
vans på selve vannstrengen, f.eks mht. regulering av vannmengde, vann-
uttak til ulike formål, vannkvalitet og forurensning.

Vassdragsloven av 15.03.1940 er den generelle lov om vassdrag, såvel i

forhold til mer spesielle lover om kraftutbygging som i forhold til
andre lover som i større eller mindre grad omhandler tiltak i vassdrag
(f.eks. lakseloven, naturvernloven, motorferdselloven, friluftsloven).

Vannet i vassdraget er ikke underlagt privat eiendomsrett. Grunneieren
har bare rett til å utnytte det strømmende vann.

Grunneiernes rettigheter i vassdragene er imidlertid begrenset både
når det gjelder å foreta tiltak i vassdraget og i utnyttelsen av selve
vannmassene. Deres forsyningsrett er f.eks. begrenset til dekning av
eget behov, og loven inneholder regler om fordeling av vannet mellom
rettighetshaverne. Retten til vannet kan skilles fra vassdragseiendom-
men ved avtale eller ekspropriasjon. I enkelte tilfelle kan uten-
forstående interessenter gis forsyningsrett uten ekspropriasjon dersom
de øvrige interesser i vassdraget ikke blir berørt. Fiske- og fall-
rettigheter i vassdragene er også knyttet til vassdragseiendommene,
men også disse rettigheter kan skilles fra ved avtale og/eller eks-
propriasjon.

Eierne av reguleringsanlegg (elektrisitetsforsyning) har gjennom regu-
leringsloven hjemmel til å utnytte det vannet som samles opp ved regu-
lering. Vassdragsloven gir det offentlige hjemmel til å stille vilkår
for slik utnyttelse av vannet.

Skal en vannbruksplan ha gjennomslagskraft overfor de enkelte grunn-
eiere kan det bare skje i samsvar med de alminnelige privatrettslige
regler i vassdragsloven - se særlig §§8 og 112 samt §129 og nabo-
loven.
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Innlandsfiskelovenav 06.03.1964har bestemmelserom laksefiskeog
innlandsfiske.Ny lov er her under utarbeiding.Innlandsfiskelovengir
bestemmelserom hvem som har fiskerett.Som hovedregelhar grunneieren
enerett til fiske. Hovedtyngdeni loven utgjøresav forvaltnings-
rettsligereglerom fiskemåter- tider og steder,om kulturtiltakog
om det administrativeapparat.Loven setter forbud (§§36,37) mot,
uten særskilthjemmel,å hindre fiskensfrie gang i vassdraget.

Forurensningslovenav 13.03.1981gjelder for forurensningi vassdrag.
Lovens formål er å verne det ytre miljø, og å redusereeksisterende
forurensning.Etter forurensningslovens§7 kan det ikke foretasfor-
urensningi vassdraguten at det foreliggerhjemmeleller særskilt
tillatelsetil å foreta forurensning.

Etter friluftslovenav 28.06.1957kan enhver ferdes fritt i utmark. I
innmarkkan en ferdesden tid marken er frosseneller snølagt,men
ikke i tidsrommetmellom 30.04 - 14.10.Denne ferdselsrettengjelder
ikke i inngjerdedeområder,på gårdsplassereller der ferdselenvil
være til utilbørligfortrengselfor eieren eller brukeren.For ferdsel
i vassdraggjelder vassdragsloven.Motorferdsellovenav 10.06.1977re-
gulerermotorferdseli utmarkog vassdrag.

Naturvernloveninneholderogså bestemmelserom mulighetentil å verne
vassdrageller deler av vassdrag (i første rekke som naturreservat
eller landskapsvernområde).

n-the-pol i -aaros
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4. BESKRIVELSEAVVASSDRAGET

4.1GENERELT OM VASSDRAGET

Årosvassdraget med et totalt nedbørfelt på ca 115 km2 ligger i Lier og
Røyken kommuner i Buskerud fylke og Asker kommune i Akershus fylke.
Denne administrative inndelingen kompliserer en enhetlig vassdrags-
forvaltning.

På figur 4.1 er det vist en oversikt over vassdraget og en del forhold
nedbørfeltet.

Tabell 4.1 viser sammenliknbare, beskrivende data for de tre kommune-
nes deler av nedbørfeltet.

Berggrunnsgeologisk tilhører nedbørfeltet "Oslofeltet". Eruptivene
Kjekstadmarka/Vardåsen-området (granittiske) og i Vestmarka (portypis-
ke) er fra permtiden. Den marine grense i nedbørfeltet er på ca 200 m
o.h.

Nedbørfeltet ligger mellom ca 480 m o.h. og havets nivå.

skogs- og friområdene er det blandet vegetasjon med myrer, barskog
og tett blandingsskog. Noen områder betegnes som verneverdige (myrer,
edellauvskog m.v.) Den spesielle vegetasjonen langs vassdraget er
enkelte steder truet eller utryddet pga. nybrott, kanaliseringer eller
andre tiltak.

I flere av vannene og i rolige partier av elvene finnes verneverdig
vegetasjon, spesielt takrørsamfunn og storstarrsump. Videre finnes
forekomster av riksstarrsump og tjønnaks-/nøkkerosesamfunn.

Av arealet på 115 km2 utgjør tettstedene (bl.a. Spikkestad, Røyken
sentrum, Åros, Heggedal, Lierskogen) ca 10 km2 (8,5%), jordbruksarea-
lene ca 20 km2 (17%) mens de resterende 85 km2 er skogs- og friarea-
ler.

Vassdraget har til alle tider vært en typisk flomelv med store flommer
og store oversvømmelser, spesielt i området Skithegga og Gjellumvann/
Heggedal. Lavvannføringen har gjort elva til en dårlig resipient for
kloakk, spesielt i Røyken sentrum, samt vært en stor ulempe bl.a for
fiskeinteressene. Det er tatt ut til dels store vannmengder til indu-
striformål og jordvanning.

Med de høye konsentrasjoner av fosfor, nitrogen og bakterier er Åros-
vassdraget et av de 3 mest forurensede vassdrag i Buskerud. Forurens-
ningen skyldes i første rekke kloakkutslipp og avrenning fra dyrket
mark.

Påvirkningen av erosjon i vassdraget er betydelig. Det er vanskelig å
skille mellom den naturlige og den kulturpåvirkede erosjon som avren-
ningen fra jordbruket bidrar med.

Tilførslene til Indre Oslofjord fra vassdraget med hensyn til fosfor,
nitrogen og bakterier er stor.
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LIER ASKER RØYKEN

NEDBØRFELTOG AREALBRUK

Totalt areal i nedbørfeltet km2 23,0
Tettstedsareal km2 1,0
Dyrket mark km2 2,3
Skog/myr km2 19,4
Vann km2 0,3
Antall gårdsbruk 43
Husdyrbasertegårdsbruk 16
Antall gårdsbrukmed tilfredsst.

gjødsel-og silohåndtering 11
Ant. husdyr og fordeling,31/7-88
- melkekyr 87
- andre storfe 192
- gris 143
- vinterforasau 120
- hest 6

Antall gartnerier 1

BEFOLKNINGOG BOSETTING




Antall personeri nedbørfeltet 1100
Antall boliger 350
Antall bedrifter(>3 personer) 30
Antall arbeidsplasser 350*)

	

25,3 68,0
3,8

	

2,9 11,0
17,1
1,5

	

40 125
8

7

	

101 74

	

190 119
1745

	

150 30

	

9 28

	

4 1

	

4500 7000
1700
30

2200**
Elevplasserpå skolene
Antall institusjonsplasser

BRUK AV STRANDSONEN

70
6

746
500




Total lengde km 5,2 33




Utmark km 3,2 16,5




Dyrket mark km 1,0 9,5




Boligområder km




2,3




Kommunikasjonslinjer km 1,0 3,6




Industri/sentra/institusjonerkm




1,0




Tilgjengeligstrandsone,
løpendevassdragsstrekning km




17,8




BRUK AV VANN FRA VASSDRAGET





Jordbruksvann,kapastet:m3/t 119 67 340
Industrivann mill. m3/år 0 2,0 0
Kraftproduksjon maks kW 0 110 0

*) Ekskl.gårdsbruk.

**) Inkl.gårdsbruk.

TABELL 4.1: En del sammenliknbarebeskrivendedata for kommunene.
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4.2 PROBLEMER OG KONFLIKTER I VASSDRAGET

4.2.1 GENERELT

Det er hovedsaklig i Asker og Røykens deler av Årosvassdragets nedbør-
felt de viktigste problemene og konfliktene befinner seg. Liers del
ligger høyt opp og er relativt lite påvirket av menneskelig aktivitet.

I Asker og Røykens deler av vassdraget er det tre hovedområder av pro-
blemer og konflikter som peker seg ut. Disse er flom, minstevann-
føring/magasinmanøvrering og vannkvalitetsproblemer.

Hovedproblemene/ - konfliktene i vassdraget berører kommunene Asker og

Røyken på en slik måte at løsningen av dem må ses i sammenheng og uav-
hengig av kommunegrensene.

Vannkvaliteten er til tider så dårlig at Miljøvernavdelingen hos Fyl-
kesmannen i Buskerud har karakterisert Årosvassdraget som et av de tre
mest forurensede i Buskerud.

4.2.2 LIER KOMMUNE

Problemer er knyttet til avrenning fra gjødselkjellere og siloanlegg,
noe ukontrollert kloakkavløp, mindre flomproblemer i partier med lavt-
liggende jordbruksarealer og ikkekommunale fyllplasser langs vass-
draget.

Gjennomføringen av tiltak for å utbedre disse forhold er delvis i gang
og er i liten grad avhengig av samordnet interkommunal planlegging.

Det er ut over dette ikke påvist vesentlige interessekonflikter vedrø-
rende bruken av den delen av vassdraget som ligger innenfor kommunens
grenser.

E-18 går gjennom Liers del av nedbørfeltet. Det er noe usikkert i
hvilken grad forurensning fra trafikken påvirker vannkvaliteten i
vassdraget.

Vannkvaliteten i Grobruelva er målt i 1987 og konsentrasjonene av
fosfor og bakterier viser at elva her må betegnes som lite til moderat
påvirket. Ut i fra vannkvalitetskrav fra Statens Institutt for Folke-
helse er det ikke badevannskvalitet i elva.

4.2.3 ASKER KOMMUNE

Det planlegges en betydelig befolkningsøkning innen Askers del av ned-
børfeltet. Kommuneadministrasjonen forventer et sterkere press på for-
valtningen av vassdraget for å legge forholdene bedre til rette for
vassdragstilknyttet friluftsliv. I dette ligger motsetninger til de
som ønsker å bruke vassdraget som resipient og til interesser som
ønsker vannuttak til næringsformål, som kan ha som konsekvens svært
lave vannføringer i elva i perioder. Vassdragstilknyttede aktiviteter
krever til en viss grad økt tilgjengelighet til breddene og oppryd-
ding/ fjerning av skrot i strandsonen. I tillegg kreves det vannkvali-
tet som gjør vassdraget tiltalende og hygienisk trygt å bade i og som
gir fisk gode levevilkår.

n-the-po1 -aaros
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Miljøvernavdelingenhos Fylkesmanneni Buskerudhar gitt karakteris-
tikker på vannkvaliteteni vannveienei Asker i henholdtil tabell
4.2.

Verkensvann Middels til nærin srik inns'
Gjellumvann Middelstil nærin srik inns.

Konsentrasjonerav fosforog
bakterier

Verkenselva Moderat åvirket
Skithegga Ekstremt stor åvirknin

TABELL 4.2: Vannkvalitetskarakteristikkav vannveienei Askers
del av Arosvassdragetsnedbørfelt.Ingen av elvestasjonenehar
badevannskvalitetifølgeMiljøvernavdelingenhos Fylkesmanneni
Buskerudsundersøkelse1987.

I Asker kommunesdel av nedbørfeltetligger de sjøer og magasinersom
er av noen betydningfor feltet.Det er knyttetsterke interessertil
manøvreringenav vannmassene.Landbruk,industriog til en viss grad
kraftproduksjonønskermanøvreringsom for en stor del er motstridende
med de ønsker som frilufts-,rekreasjons-og fiskeinteressenehar.
Typisk for de sistnevnteer ønske om noenlundestabil vannstandi ma-
gasineneog høy minstevannføringi elvene.Dette er motstridendei seg
selv.

Her ligger det også en interessekonfliktmellom de to kommuneneRøyken
og Asker. Asker kommunehar innen sine grenserde magasinersom kan
brukes til å bedre lavvannsforholdenei nedre del av vassdraget,som
ligger i Røyken.Men det må bemerkesat den lakseførendeog dermed
mest attraktivefiskestrekningi vassdragetmå kunne ansees som viktig
for hele regionen,uavhengigav kommunegrensene.

I Heggedalsområdetfinneset av vassdragetsvirkeligeproblemområderi
og med at Skitheggastadigflommerover sine bredder her. Eksisterende
bebyggelserammes i stor grad og hindrerogså planer om et næringsom-
råde å bli satt ut i livet.

Tabell 4.3 gir en skjematiskoversiktover konflikt/problemfelter
knyttettil Askers del av nedbørfeltet.

n-the-poli-aaros



OVERSIKTOVER VANNMENGDE- STED: Verkensvannene,
FORHOLD.Konflikter/problemer Verkenselva,Gjellumvann

INTERESSE NÅ KRIT. BEHOV KRITISK PERIODE
(m3/s) (m3/s) (m3/s)

Friluftsliv/
rekreasjon,
vannivå i Reg. Mest
Verkens- høyde mulig
vannene 1,3 m konst.

Kraftprod.
(Dikemark) 0,7 - 0,7

- 0.9 -0,9

Jordbruksvann
(Verkenselva)

Fisk,
gyting,
oppvekst.
Fiske >0,04 ? 0,3
(Verkenselva) -0,5

Vannspeilfor
friluftsliv/
rekreasjon >0,04 - 0,3
(Verkenselva) -0,5

Flomproblem
(Verkenselva) 1-1 1-1

Industrivann
(fra
Gjellumvann) 0,063 0,1

jan apr jul okt jan

TABELL 4.3: Oversiktover vannmengdeforholdi Asker.

19
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4.2.4 RØYKEN KOMMUNE

Åroselvaslakseførendestrekningstrekkerseg fra Åroselvasutløp og
opp til Fabrikkdammen.Det knytterseg sterke fiskeinteressertil
denne strekningen.Alt som skjer oppstrømsi vassdragetmed uttak av
vann, manøvreringav dammer og utslippav forurensningpåvirkerdenne
delen av vassdraget.Særlig lavvannføringog uttak av vann ved lave
vannføringerer kildertil konflikter.

Skitheggaer den andre problemfyltegrenen av vassdragetinnen Røyken
kommunesgrenser.Hele den flate delen av Skitheggadalenfra Heggedal
til Røyken sentrumoversvømmesunder flom. Flomproblemerforekommer
hyppig og er til hinder for f.eks.videreutviklingav de vassdragsnære
arealer.I tørkeperioderblir vannføringenså lav at kloakkutslipp,
særlig fra Røyken sentrum,gjør at elva lukter ille og har et lite
tiltalendeutseende.Dette viser at elvestrekningenikke er egnet som
resipient.

Vannkvalitetener til hinder for andre vassdragstilknyttedeaktivite-
ter. Tabell 4.4 viser Miljøvernavdelingenhos Fylkesmanneni Buskeruds
karakteristikkerav vannkvaliteteni Røykensdel av nebørfeltet.

Konsentrasjonerav fosfor
og bakterier

Skithegga Ekstremt stor åvirknin
Grodalen (Åroselva) Markert åvirknin
Åros (nær utløpet) Stor åvirknin

TABELL 4.4: Vannkvalitetskarakteristikkav vannveienei Røykens
del av Årosvassdragetsnedbørfelt.Ingen av elvestasjonenehar
badevannskvalitet.Etter Miljøvernavdelingenhos Fylkesmanneni
Buskerudsundersøkelse1987.

Tabell 4.5 gir en skjematiskoversiktover vannmengdeforholdenei
Skithegga.

n-the-pol i -aaros
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OVERSIKTOVER VANNMENGDE- STED: VM 2783 Skithegga
FORHOLD.Konflikter/problemer

INTERESSE NÅ KRIT. BEHOV KRITISK PERIODE
(m3/s) (m3/s) (m3/s)

Jordbruksvann

Resipient
for komm.
kloakk >0,006 nåv. ikke

forh. egnet

Fisk,
gyting,
oppvekst.
Fiske >0,006 - tersk-

ler

Vannspeilfor
friluftsliv/
rekreasjon >0,006 - tersk-

ler

Flom max.
obs.
17,6

F-1 I

5,6

Tabell 4.5: Oversiktover vannmengdeforholdi Skithegga.
Vannføringmålt ved VM 2783 Skithegga.

I den lakseførendestrekningav Årosvassdragetfinnesde sterkesteog
klaresteinteressemotsetningene.Det er særlig problemetmed lav vann-
føring som er konfliktfylt.Forbedringav lavvannsforholdenevil ha
konsekvenseroppovertil de store magasinenei vassdragetog påvirke
manøvreringenav dammene.Tabell 4.6 viser en skjematiskoversiktover
vannmengdeforholdeneslik de kan ses på totalt for vassdraget.Tabel-
len må ses i sammenhengmed opplysningenegitt under kap 4.2.3 Asker
kommune.
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OVERSIKTOVER VANNMENGDE- STED: VM 2784 Åros
FORHOLD. (i lakseførendestrekning)

INTERESSE NÅ KRIT. BEHOV KRITISK PERIODE
(m3/s) (m3/s) (m3/s)

JordbruksvannKont:
(Uttakfra 0,04




0,08
vassdraget Kap:




*)

som helhet) 0,15




Industrivann Kont:




(ved uttak 0,06




etter Kap:




Norcem'sutt.
konsesjon)

0,1




Fisk,
gyting

>0,05 1 1

Fisk,
oppvekst




>0,05 1 1




0,5 0,5

Fisk,
oppgang





>0,05 8 >8

Fiske





>0,05 1 1-8

Vannspeil
for fri-
luftsliv/
rekreasjon >0,05




0,8

jan apr jul okt jan

*) Uttak med 10 års gjentaksintervall.Nåværendeutbyggingsgrad.

TABELL 4.6: Oversiktover vannmengdeforholdved utløpet av vassdraget.
Vannføringmålt ved VM 2784 Åros.
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5. VASSDRAGSEREDENDETILTAKOGKOSTNADER

5.1 GENERELT

Av arbeidsmålfor VBP som beskrevetunder kap 1.4.5,er spesielt
tiltak for å dempe flommer,øke minstevannføringen,disponerevann-
mengdeneog redusereforurensningenei vassdragetomhandleti denne
sammenstillingsrapporten.Pkt C "Arealbruk"er i sin helhet utelatt.
Dette emnet omhandlesi de 3 kommunaledelrapportenesom et ledd i
kommunalarealplanlegging.

Rapportenlegger videre vekt på viktigepremisserfor den kommunale
arealplanleggingen.

5.2 VANNMENGDE

5.2.1 GENERELT

Dette delkapitleter nært knyttettil vurderingerbeskreveti fagrap-
porteneom hydrologi,flomsikring/forbygningog kapitletom jordbruks-
vanning i landbruksrapporten.

5.2.2 FLOMSIKRING

Flomsikringstiltakeneutredet i vannbruksplanengjelder områdenelangs
nedre del av Skithegga,fra Røyken sentrumtil Heggedalforbi Kiste-
fossdammen.I tillegger forholdi Gjellumvannog Verkensvannene
omtalt.

Rammen for flomsikringav Heggedaler gitt i og med at hvis man skal
unngå skade på bygningerog kommunaleanlegg i sentrum,må kote 97,70
være maksimalflomvannstand.(Vestlandkote 98,00, GjellumTerrasse
98,85 og Vinterv.5, 99,41 på lavestekjellernivå).

KistefossdammenG.ellumvann

Det er utredet6 alternativerfor flomsenkningi dette området.

Alt. 1A: Senking av Kistefossdammenog fjerningav bruer. Senking av
overløpskronatil kote 96,40. Dette er omtrent som dagens LRV. 9 m økt
overløpslengde.Terskel i Gjellumvannleggesmed krona på kote 96,90,
som er ca 40 cm under dagens HRV, men omtrentpå det nivået sommer-
vannstandenhar vært holdt på de senere årene. Det anordnesen spalte-
åpning i terskelenfor enkel reguleringav vannstanden.Senkningav
bunnen i elveløpet,erstatningav eksisterendebruer og tilpasningav
nye fundamentertil senkningsplanen.Senkningav kloakkledningen.

Alt. 1B: Senkningav Kistefossdammenuten erstatningav bruer. Senk-
ning av overløpog terskel som Alt. 1A. Senkningav bunnen i elvelø-
pet, men bruene blir stående.Forsiktiggraving/plastringunder disse.
Kloakkledningeneblir liggende,men det bygges en beskyttendeterskel
med overløp på kote 96,00.

Alt. 2A: Utvidelseav Kistefossdammenog erstatningav bruer. Over-
løpskronalegges på kote 96,90. Dette vil være 54 cm høyere enn dagens
LRV. 9 m økt overløpslengde.Utbedring/senkningav elveløpetsom under
Alt. IA.
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Alt. 2B: Utvidelseav Kistefossdammenuten erstatningav bruer. Utvi-
delse av overløp som Alt. 2A. Utbedring/senkningav elveløpetsom
under Alt. 1B.

Alt. 3.1: Vestre seksjonav dammen uendret.I østre seksjonbygges inn
en reguleringslukemed B • H = 4,5 m • 1,8 m. Klappeluke.Overløps-
terskelpå kote 95,46 i nedre lukestilling.I lukket stillinger
toppen av luka på kote 97,26 (dagensHRV). Kostnad:ca kr 1.500.000,-

Alt. 3.2: Som alt. 3.1, men klappelukemed B • H = 6,0 m • 1,8 m.
Kostnad:ca kr 2.000.000,-

Skithegga


Det er planlagtomleggingav de mest svingetepartienehvor det i dag
er svært uheldigehydrodynamiskeforhold.Det bør foretas korreksjoner
og justeringerav ulike reguleringsmessigeårsaker.Eksisterende
elveløp følges i stor grad, men planenmedførergraving av i alt ca
1.600 m nytt elveløppå den 8 km lange strekningenRøyken-Heggedal.
Samlet lengdemed utgravet/nyttelveløp blir 6.800 m.

I alt 12 tersklerskal gi vannspeili lavvannsperioderog variasjoni
strømningsbildet.

Verkensvann


I flomsikringsplanener det vurderten senkningav Verkensdammenmed
0,5 m. Det vil da bli mulig å holde vannstandeni Verkensvannpå et
lavere nivå under flom enn i dag. Ved spesieltstore flommerforutset-
tes vannstandenregulertopp mot det nivået flommenville hatt under
dagens forhold.Reduksjonav avløpetnedstrømsblir resultatetfordi
mer av flomtoppenholdes tilbake.

5.2.3 BRUKAv VANN

NORCEM har midlertidigkonsesjontil uttak av max 2 mill m3/år til in-
dustriformålfra Gjellumvann(ettervilkår av 1975,men er i h.t. brev
fra Fylkesmanneni Oslo/Akershusav 15.01.90pålagt å søke om ny til-
latelse),DikemarkSykehusprodusererkraft ved utløpet av Verkens-
vann, det tas ut vann til jordbruksvanninglangs hele vassdragetog
fiske- og friluftsinteresseneønsker optimalvannmengdetil enhver
tid.

Fiskeinteressene

De fiskefagligevurderingerangåendeoptimalevannføringsforholdfor
fisk og fiske har konkludertmed at det er ideeltmed ca 1 m3/s som
minstevannføringi sommerhalvåret(01.05- 30.11) og ca 0,5 m3/s i
vinterhalvåret(01.12- 30.04),målt ved VM 2784 Åros. For optimalt
fiske (oppgangav fisk) ønskes en vannføringpå ca 8 m3/s i 1 døgn ved
VM 2784 Aros 1-2 ganger pr måned.

Industri


Industrikonsesjonenav 1975 på 2 mill m3/år, der vann tas fra Gjellum-
vann gir et teoretiskkontinuerliguttak av vann på 0,063 m3/s. Kapa-
sitetenpå overføringsnetteter på 0,1 m3/s. Magasinvolumeti Gjellum-
vann har i de senere år i liten grad blitt benyttet.Sommervannstanden
har blitt holdt omkring kote 96,90.
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Det totale uttak fra NORCEM'sledningvar i 1988: 962.262m3. I hvilke
perioderpå året uttaketskjer og hvordandet vil bli i framtidener
ikke klarlagt.

Kraft roduks.on

Kraftverketi utløpetav Verkensvannhar en installerteffekt på 100
kW. Energiproduksjonskjer vanligvisved en effekt på 60-80 kW. Vann-
mengden som går gjennomturbinenvil variermellom ca 0,7 og ca 0,9
m3/s. DikemarkSykehus,som eies av Oslo kommune,har konsesjonpå
kraftverksdriften.Slippingav vann fra Verkensdammenfølger et regle-
ment der konsesjonærenhar ansvaretog der slippingenskjer etter kon-
sesjonærensbehov utenomde avrenningsforholdsom er spesifiktnevnt i
reglementet.Reglementeter fra 1953. Konsesjonærenopplyserat så
langt det er mulig tas hensyn til lavvannføringeni Verkenselva.

Landbruk

Landbrukettar ut vann til vanningav arealer.Kapasitetenpå dagens
pumpeinstallasjonerer 0,15 m3/s og dekker et areal på ca 2.000 ha.
85-90% av landbruketsbehov for vann er i månedenejuni og juli. I
gjennomsnitter det i dag aktueltå ta ut 24.000m3/uke i den tørreste
uka i året. Omregnettilsvarerdette 0,08 m3/s ved uttak 12 timer pr
døgn alle ukas dager. For juni og juli er det aktuelleuttakettotalt
ca 110.000m3 i gjennomsnitt.Dette tilsvareret kontinuerliguttak på
0,02 m3/s eller 0,04 m3/s hvis uttaketbare skjer 12 timer i døgnet.

Sammenstilling

Sammenliknesde ønsker som er kommet fra de ulike brukerinteresserom
minstevannføringi vassdraget,er det klart at reguleringerog manøv-
rering av dammer med hensyntil lavvannføring,er nødvendig.Legges
fiskeintressenesønske om 1 m3/s i sommerhalvåretog 0,5 m3/s i vin-
terhalvårettil grunn, vil hele det tilgjengeligemagasinvolumtrenges
til dette formålet.

Det kan forventeslavvannføringi et 2-3 måneder om sommerenog det er
derfor brukt 60-døgnsmiddelverdisom grunnlagfor lavvannføring.Selv
om hele magasinvolumetbrukes til lavvannføringsøkningvil man ikke
kunne oppnå 1 m3/s i hele 60-døgnsperiodeni gjennomsnitti sommer-
halvåret.Ved full utnyttelseav magasinvolumeti feltet vil det kunne
oppnås ca 0,9 m3/s i gjennomsnitti en 60-døgnslavvannsperiodei som-
merhalvåretog ca 0,7 m3/s i en tilsvarendeperiode i vinterhalvåret.
Landbruketsog industriensuttak med kapasiteterpå hhv. 0,15 m3/s og
0,1 m3/s reduserervannføringen.

5.2.4 KONSEKVENSERAV ULIKE MAGASIN-/MANØVRERINGSLØSNINGER

I det store og hele forutsetteset utstraktinterkommunaltsamarbeid
for å få gjennomslagfor manøvreringsforholdsom tilgodeserbedring av
lavvannsforholdenei vassdraget.Hovedmagasineneligger i Asker og de
største interesseneknyttettil høyere lavvannføringbefinnerseg in-
nenfor Røyken kommunesgrenser.Prioriteringeri en kommunevil derfor
ha konsekvenserfor den andre.

Forbrukav vann vil såledesbli en prioriteringi bruk av vannressur-
sene som grovt kan skisseresslik:
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Prioriteres optimale oppvekstvilkår for fisk må jordbruksvanning
ikke økes utover dagens forbruk og industriforsyningen kunne
stoppes i juni/juli i år med dårlig vanntilgang. Det må videre på-
regnes blottlegging av reguleringssoner i vannene i lengre perioder
enn i dag.

Prioriteres jordbruksvanning og industriforbruk vil dette føre til
at optimale oppvekstforhold for fisk ikke kan oppnås i gjennom-
snitt. Likevel vil det kunne bli en forbedring i forhold til i dag.
Ut fra grunneiernes rettigheter og hevd er det sannsynlig at en
viss økning av vannuttak til jordbruksvanning vil finne sted. Dog
vil en ukritisk utbygging av jordvanningsanlegg kunne føre til at
elva får kritisk lave vannføringer i spesielle tørkeår.

Prioriteres flomsikring i Heggedalsområdet uten hensyntagen til
lavvannsproblemer og/eller industrivannuttak begrenses reguleringen
av vassdragets nest viktigste magasin: Gjellumvann.

Verkensvann


Ved å bruke reguleringsmulighetene i Verkensvannene i sin helhet
til minstevannføringsformål, bør ansvaret for reguleringen og man-
øvreringen av dammen med tilhørende reglement for slipping av vann
overføres til Asker kommune eller til et interkommunalt organ.

Med prioritet på økning av lavvannføringen nedstrøms i vassdraget
vil det kunne bli hyppige vannstandsvariasjoner i perioder og
dermed økte ulemper for beboerne og brukerne av Verkensvannene.

Det er først og fremst i Verkensvann og Ulvenvann at vannstandsva-
riasjoner blir mest synlige fordi disse vannene har slake bredder.
Svinsjøen/Norvann har gjennomgående brattere bredder. Ulvenvann
ligger noe høyere enn de andre vannene og virkningen av nedtapping
ved Verkensdammen vil være begrenset.

Senkning av overløpet på Verkensdammen med 0,5 m og reguleringshøy-
de på tilsammen 1,8 m, vil være langt ut over fiskeinteressenes
ønske om max ca 1 m regulering. Full manøvrering med denne regule-
ringshøyden vil gi store og økte, blottlagte strandsoner i forhold
til i dag.

Gjellumvann


Hvis man ønsker å prioritere lavvannføringen i den nedre del av
vassdraget vil uttak av vann fra Gjellumvann måtte begrenses i pe-
rioder.

I forbindelse med flomsikring av Heggedalområdet skisserer Alt. 1
en løsning med et fast overløp på Kistefossdammen senket til kote
96,40 og en terskel med slisse i utløpet av Gjellumvann. Dette vil
innebære at man oprettholder vannstanden på det nivå som har vært
det vanlige de senere år. En slisse kan brukes til en enkel regule-
ring med påslipp av magasinvann til bedring av lavvannsforholdene
nedstrøms. Alt. 1 sikrer Heggedal sentrum mot skadelig oversvømmel-
se.

Alt. 2 for å bedre flomforholdene ved Kistefossdammen medfører
ingen senking av dagens overløp, kun en utvidelse. Ved å bruke
eksisterende luke-/reguleringsarrangement og beholde dagens LRV på
kote 96,36, vil det innebære 54 cm reguleringshøyde til fordel for

n-the-pol -aaros



27

vannføringennedstrømsog/ellertil industriformål.Dette utgjør ca
halvpartenav det reguleringsvolumsom i dag disponeres.Ca 200.000
m3 vann er dermed tilgjengelig.Alt. 2 er ikke tilstrekkeligfor å
sikre Heggedalsentrummot skadeligoversvømmelse.

Alt. 3 innebæreren vesentligstørre byggekostnadenn ombyggingmed
faste overløp,men gir til gjengjeldstørre fleksibilitetmed
hensyn til manøvreringog utnyttelseav magasinvolumet.Hyppige
vannstandsvariasjonervil kunne gi erosjonsutsattereguleringsso-
ner. Kun Alt. 3.2 sikrerHeggedalsentrummot skadeligeoversvøm-
melser.

Siden industrivannuttaketfra Gjellumvannikke har utnyttethele
magasinvolumet,kan magasinvolumeti framtidaeventueltbenyttes
til å bedre lavvannsforholdenenedstrøms.

Fabrikkdammen

Ombyggingav Fabrikkdammenvil gi et verdifulltog lite konflikt-
fylt reguleringsmagasin.Vannstandenbør holdes på så høyt nivå som
mulig og brukes til påslippav vann i kritiskeperiodereller til
små spyleflommerved f.eks. akutte forurensningstilfeller.

Fabrikkdammenligger i et område uten bebyggelseeller jordbruk.
Det er bratte sider og ingenturmuligheterlangs strandlinja.Å
manøvreredammen mye opp og ned er lite konfliktfylt.Ca 1 m påbyg-
ging av dammen kreves samt istandsettelseav eksisterendelukear-
rangement.

5.2.5 ANBEFALTETILTAK

ønsker man å manøvrerede eksisterendedammer for å oppnå gunstige
lavvannføringsforholdmå følgendeprinsipplegges til grunn: Man må i
størstmulig grad søke å ha fulle magasinerforut for de perioderman
kan forventeliten tilgangpå vann. Meteorologiskeprognoser,hydrolo-
giske forholdog erfaring,sammenmed avveiningerav hensyn til bru-
kerinteressene,vil måtte ligge til grunn for manøvreringen.

Ut fra en helhetsvurderingvil tiltak beskreveti det følgendean-
befalesgjennomførtfor å utnyttevannressursenei feltet bedre.

Verkensvann


Det er ønskeligat ansvaretfor reguleringenog manøvreringenav
dammen med tilhørendereglementfor slippingav vann overførestil
Asker kommune.Dette vil i størregrad sikre at vannmassenemanøvreres
på gunstigstemåte i henholdtil hvilke brukerinteressersom skal til-
godeses i ulike situasjoner.

Etter de opplysningersom foreliggerfra driftsavdelingenved Dikemark
Sykehusom drift av kraftstasjonenog manøvreringav Verkensdammen,
vil DikemarkSykehus fortsattkunne drive sin kraftstasjoni perioder
hvor vannføringenut fra Verkensdammener ca 0,7 m3/s eller høyere.

Senking av overløpetpå Verkensdammenmed 0,5 m og reguleringshøydepå
tilsammen1,8 m, vil være langt ut over fiskeinteressenesønske om max
ca 1 m regulering.Full manøvreringmed denne reguleringshøydenvil gi
store og økte, blottlagtestrandsoneri forholdtil i dag. Senking av
Verkensdammensoverløp kan dermed ikke anbefales.
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Det anbefales at hele reguleringshøyden i Verkensvannene på 1,3 m ut-
nyttes til bedring av lavvannsforholdene nedstrøms i vassdraget med
dagens HRV 183,30 og LRV 182,00. Dette vil ikke medføre noen om-
bygginger av Verkensdammen. Det er ønskelig at normalvannstanden
holdes mest mulig lik dagens for å unngå ulemper for beboerne/brukerne
langs innsjøenes bredder. Magasinet på 1.000.000 m3 som er det vik-
tigste i vassdraget (uansett løsninger nedstrøms), vil kunne gi et
vannføringstilskudd på ca 0,2 m3/s i en 60-døgnsperiode.

Gjellumvannmed Kistefossdammen

Det er kun alt. 1A, 1B og alt. 3.2 som sikrer Heggedal sentrum mot
skadeflommer. Det er ønskelig med en viss regulering av Gjellumvann
slik at man kan disponere en del vann til industriformål og/eller
bedrede lavvannsforhold nedstrøms i vassdraget. Dagens LRV på kote
96,36 bør opprettholdes og en vil med en regulerbar slisse i terskelen
sitte igjen med ca halvparten av dagens reguleringshøyde etter om-
bygging med et disponibelt magasin på ca 200.000 m3 etter Alt. IA og
1B. Tilskuddet til lavvannsføringen vil kunne utgjøre opptil 0,04 m3/s
i en 60-døgnsperiode. Tilsvarende tall for alt. 3.2 er 400.000 m3 og
0,08 m3/s.

For å oppnå en best mulig flomsikring av Heggedal anbefales bruer om-
bygget og andre uflaskehalserh i elveløpet mellom Gjellumvann/Heggedal
stasjon og Kistefossdammen ombygget. Men i og med at en evt. flyplass-
utbygging på Hurum antakelig vil føre til en total omlegging av vei-
traser gjennom Heggedal, er det å anbefale at man venter med fjerning
av bruer etc. i påvente av disse planer. Ut fra disse forhold fore-
trekkes Alt. 1B foran IA. Imidlertid bør ombygging av Kistefossdammen
starte så fort som mulig fordi dette arbeidet er uavhengig av veipla-
nene og fordi dette tiltaket alene bedrer flomforholdene i Heggedal
vesentlig.

Driftssikkerheten er bedre og anleggskostnadene vesentlig lavere for
Alt. 1B enn 3.2, mens sistnevnte alt. tillater en større fleksibilitet
når det gjelder uttak av vann og kontroll av lavvannføringen.

Avveining av ovenstående forhold må avklares nærmere før en entydig
anbefaling mellom Alt. 1B og 3.2 kan avgis.

Det forutsettes at Kistefossdammens eksisterende bunnluke kan settes i
stand.

Gjellumvann bør manøvreres i sammenheng med Verkensvannene. Ansvaret
for manøvreringen bør hvile på den samme som manøvrerer Verkensdammen.

Fabrikkdammen

Fabrikkdammens overløp anbefales hevet med 1 m. I tillegg må eksiste-
rende tappeluke settes i stand for manøvrering. Dammens regulerings-
høyde anbefales satt til 2 m. Det disponible magasin blir 100.000 m3
med et mulig tilskudd til lavvannsføringen på 0,02 m3/s i en 60-døgns
periode.

Totalt


Totalt vil den anbefalte løsning kunne gi lavvannsforhold over en 60-
døgns periode i gjennomsnitt slik som vist i fig 5.1.

I og med at den naturlige lavvannføringen varierer mye, må det presi-
seres at det til tider vil være svært mye lavere vannføring enn den
som er vist for en .ennomsnittli 60-døgns lavvannsperiode.
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Fig 5.1: Ved å utnyttede anbefaltereguleringermaksimalttil økning
av lavvannføringen,vil man kunneoppnå vannføringerved Åros vann-
merke opp mot 0,85 m3/s i en 60-døgnsperiodeom sommerenog ca 0,65
m3/si en tilsvarendeperiodeom vinteren.Kolonnenlengst til høyre
illustrerervannføringenved VM 2784 Åros ved minimaltnaturligtilsig
og det samme konstantepåslippfra magasinenesom i de andre kolonne-
ne.

Generelleanbefaltetiltak

Som tidligerenevnt vil bruk av vannressursenebli en prioriteringssak
på grunn av periodermed knapp tilgang.

Det er naturligå tenke seg at grunneiernelangs vassdragetfortsatt
vil ta ut vann til jordvanning.Dagenspumpekapasitettil jordvanning
er 0,15 m3/s mens framtidiguttak kan bli ønsket økt til 0,4 m3/s.
Dette tilsvareri beste fall minstevannføringved vassdragetsutløp
selv med tappingav disponiblemagasinersom antydetpå fig 5.1. I
tørre periodervil det derfor ikke være vann disponibelttil andre
formål.

På den annen side vil det være periodermed tilstrekkeligvannføring
til at industriforbrukkan tilgodeses.

Det er vanskeligå ta standpunkttil dagens konsesjonpå industriuttak
på inntil2 mill m3/år med minstevannføringfra Kistefossdammenpå 60
l/s uten å kjenneforbruksmønsteret.Ved framtidigkonsesjonsbehand-
ling for uttak av industrivannfra Gjellumvann,bør det tas hensyntil
følgende:

Intetuttak når vannstandener lavereenn kote 96,90 fordimagasi-
net i sin helhetbør brukestil å øke lavvannføringennedstrøms
Kistefossdammen.

Intetuttak i periodenmed jordvanning.

Intetuttak når vannføringenved VM 2784 Åros er lavereenn 0,5
m3/s.

n-the-pol -a ros



30

4. Forbruksmønster for bruk av vann.

Industriforsyning via Holsfjordledningen kan eventuelt vurderes.

Å bruke magasinvann til å lage kunstige lokkeflommer for fisk, der
vannføringen bør være over 8 m3/s i ca 1 døgn vil medføre tømming av
halve magasinvolumet i feltet. Dette er ikke realistisk i tørkeperio-
der. Kun ved god vanntilgang og gunstige meteorologiske prognoser kan
det tilrås å bruke magasinvann til dette formålet.

Minstevannføringspålegg bør utformes fleksibelt. Årosvassdragets ned-
børfelt er lite, og det å påregnes store variasjoner i lavvannføringen
fra år til år. Likevel kan man ved full utnyttelse av magasinene bak
Verksdammen og Kistefossdammen oppnå en teoretisk minstevannføring ut
fra Verkensdammen på ca 0,19 m3/s og ca 0,27 m3ls ut fra Kistefoss-
dammen i en 60-døgns periode, forutsatt full manøvreringsmulighet og
uten å ta med det naturlige tilsig.

Forb nin er lan s Skithe a

Forbygningene langs Skithegga anbefales utført i sin helhet som plan-
lagt i forbygning/flomsikrings-rapporten.

Kostnadsoversla

Kostnadsoverslag for bygningsmessige tiltak i forbindelse med flomsi-
kring og lavvannføringstiltak.

Forutsetninger: Se fagrapporten om flomsikring og forbygninger.

Kostnadssammendraget vises i tabell 5.1:

Ombygging av Kistefossdammen, alt. 1 og 2
Senking og forbygning Heggedal-Myren
Senking og forbygning Myren-Røyken sentrum
Administrasjon, honorarer r.s.
Generelt vedlikehold av dammer og luker
samt uforutsett r.s.

Kostnader eks. avg.

kr 400.000
ti 3.400.000
ti 6.600.000
li 600.000

ti 1.000.000

kr 12.000.000

Tabell 5.1: Kostnadssammendrag flomsikring og senking.

Kostnadsberegning for ombygging av Fabrikkdammen er ikke foretatt, men
det antas at kostnadene vil ha samme størrelsesorden som for Kiste-
fossdammen.

5.3 VANNKVALITET

5.3.1GENERELT

Store deler av vassdraget er i dag så forurenset at bading helst ikke
bør forekomme. Unntatt er i dag Verkensvannene hvor badevannskvalite-
ten er betegnet som meget bra. Det er heller ikke helsefarlig å bade i
Gjellumvannet, normalt.
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Et realistiskmål for vassdragetbør være å oppnå og vedlikeholdeba-
devannskvalitetkl. 1 Statens instituttfor folkehelse(SIFF)har ut-
arbeidetretningslinjerfor "egnethetssystem"for ulik bruk av fersk-
vann.

D E nethetssstem for friluftsbad

Kvalitetskriterierog klasseinndelingeni dette systemettar ut-
gangspunkti Statens instituttfor folkehelse's(SIFF's)krav av 1976
med senere vurderinger.

Estetiskeforholdsom flytestoff,suspendertmateriale,lukt og smak
graderes skjønnsmessig:

Ingenestetisksjenanse= kl. 1
Ubetydelig " = kl. 2
Markert " = kl. 3
Betydelig " = kl. 4

I tilleggtil de generellevannkvalitetsparametrebør det tas med opp-
lysningerom og i hvilkengrad det aktuellestrandområdeter bevokst
med høyere vannvegetasjon,overvannsvegetasjon(f.eks.takrør),flyte-
bladvegetasjonog undervannsvegetasjon.Utbredelsenangis nedenforsom
%-dekningav badeområdet.Dessutenmå vannetstemperaturtilleggesbe-
tydning.

Den dårligsteobservasjonsverdilegges til grunn ved klassifiseringav
vannets kvalitet.

Parametre

H ieniskeforhold

kl.

Klasseinndeling

1 kl. 2 kl. 3 kl. 4

Termotolerantekolif. bak-
terier,pr 100 ml

< 5 5-49 50-200 >200

F sisk k'emiskeforhold





Turbiditet,FTU < 1 1-2,9 3-6 > 6
Fargetall <25 25-39 40-70 > 70
Siktedyp,m > 7 7-4,1 4-2 < 2
Temperatur,0C >18 18-16 16-14 < 14

Biolo iske forhold





Algemengde,klorofyllan < 2 2-3,7 3,8-7,5 >7,5
Overvannsveg.,%-dekning 0 0 0 < 50
Flytebladsveg.,%-dekning 0 0 <10 10-50
Undervannsveg.,%-dekning 0 0 <10 10-50

Ved å redusereforurensningstilførselen,dempe flommenefor å redusere
erosjon,samt øke minstevannføringenm,vil vannkvalitetenbedres.
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Vedrørendereduksjonav erosjonog økning av minstevannføringen,vises
til forangåendekap 5.2, forbygningi vassdragetog utnyttelseav ma-
gasinmulighetenei vassdraget(fagrapportene"Flomsikringog for-
bygning"og "Hydrologi").Tiltak for å redusereforurensningstilførse-
len framgår i hovedsakav fagrapportene"Landbruk"og "Forurensnings-
budsjett"som kort beskrevetunder kap 2.3 og 2.8.

Den bakteriologiskeforurensningvil bli redusertved utbedringav
kommunaleavløpsanleggog arealavrenning.

Identifiseringav den generelleforurensningssituasjoner i begge de
nevnte fagrapporteneknyttettil næringssaltenefosfor og nitrogen.

Av den totale fosforbelastningenpå overflatevanni Norge utgjør for-
urensningenfra nedbør gjennomsnittligca 3%.

Fig 5.2 viser teoretiskberegnetforurensningtil vassdragetfra
ulike kilder

Fig 5.3 viser målte verdierpå 5 ulike steder i vassdraget.
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Fig.5-2Forurensn1n9stilførsel fra
ulike kilder til ÅROSVASSDRAGET.
Størrelsen på sirkelene angir
tilført mengde pr. år.

1989. Fylkesmannen i Buskerud.
Miljøvernavdelingen.

33TEGNFORKLARING

Befolkning

0 Jordbruk

Naturlig

FOSFOR NITROGEN
4TONN/ÅR 33TONN/ÅR

FOSFOR NITROGEN
2 TONN/ÅR 24 TONN/ÅR

•

,

A OSV SSORAGET

 •••



MOSVASSDRAGET
34

."...."---.

	

.• .

.z... - .1.. .....,--"'-'

	

: I
;

'.: -...,... / l'...,
i
i

i
\ .3

Limmeam r......

EiuMmeww•

LA.ASICOGIEN

Gemn..

M.

Uys.

Sag~•

.

•

~mm

MEGGIEMILL

;
••••

FOSFOR NITROGEN FOSFORNITROGEN
0,3 TONN/ÅR 23 TONN/ÅR 0,5TONN/ÅR 31 TONN/ÅR• •

 ••

aftwst

Groclal
iwa

Kaawira

Faan.b.
lik•mmen

ReTKEN

KALLENSIKOG

•

Slifinwies

(rIgEnlIrirtia& Åffloomffire

. ....114~2E9TAD

FOSFOR NITROGEN
2TONN/ÅR 21 TONN/ÅR

111111"
FOSFORNITROGEN

3 TONN/ÅR 72TONN/ÅR

• •••••I,

7..., •••••  ••
da•OMID

Fig.5.3Stofftransportav fosfor og
nitrogen i ÅROSVASSDRAGET1987.
Størrelsenpå sirkeleneangir
transportertmengde pr. år.

1 2bn__ 


1989. Fylkesmanneni Buskerud.
Miljøvernavdelingen.

1......."".......
....

:

J.P..
./
.....

i 

""--.:-
--z':,.-«.;s.........

1.:
....,"...':

11

..9'.
;,....-

i .•—•: ..:
..

1
!

....... :

•

FOSFOR NITROGEN
10 TONN/ÅR 129TONN/ÅR



35

I fagrapporteneer det påpekt alternativemuligheterfor å oppnå og
vedlikeholdeen bedre vannkvalitet.Tiltakenehar forskjelligekost-
nader og ulike innvirkningerpå vannkvaliteten.Det anbefaleså utføre
tiltak som forutsetteså føre til og holde ved like badevannskvalitet
i vassdraget.Investeringerog tiltakmå gjøres trinnvisover tid og
det tilrådeså holde kontrollmed effekten.

5.3.2 TILTAK FOR Å REDUSEREKLOAKKUTSLIPP.FORURENSNINGSBUDSJETT

Anbefalingeneunder dette kapittelbaserer seg i sin helhet på fagrap-
porten "Forurensningsbudsjett".Anbefaltetiltak er satt opp i priori-
tert rekkefølge med anleggskostnader, årskostnad og nytte/kostnad i de
påfølgendeskjema atskiltfor hver kommune.

Alle kostnaderer i 1987-kronerog tiltakeneer forutsattgjennomført
i løpet av ett år for å forenkleberegningene.Nedbetalingstider 20
år til 13% rente.

Asker kommune

Tabell 5.2 viser nytte og kostnaderved tiltakmot kloakkutslippi
Asker kommune.

TILTAK NYTTE TONN/ÅR KOSTNADER/ÅR NYTTE/KOSTNADER
(1000,-/ÅR) (KG/1000,-)

FOSFOR NITROGEN PRIV. Komm. SAML. FOSFOR NITROGEN

Rehab. 0,8 km 0,04 0,27 0 228 228 44/228 266/228
anl. Heggedal






0,194 1,165

Ledningnett 0,27 1,60 741 883 1624 270/1624 1600/1624
lagt før 1940






0,170 0,990

Ledningnett 0,81 4,87 3561 2906 6467 810/6467 4870/6467
1940-1969






0,125 0,753

Enkelt- 0,18 0,31 1545 0 1545 180/1545 310/1545
løsninger






0,117 0,201

Nytt anlegg 0,06 0,35 716 78 794 60/794 350/794
Engelsrud67
boligertilkn.






0,076 0,441

Ledningnett 0,25 1,50 2422 1795 4217 250/4217 1500/4217
lagt etter






0,059 0,356
1969







TOTALT 1,61 8,90 8985 5890 14875 1610/ 8900/






14875 14875






0,109 0,598

Tabell 5.2: Nytte/kostnaderfor tiltakmot kloakkforurensningi Asker kommune.
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Planla te o i an satte tiltak

I forbindelsemed reguleringav nytt boligfeltpå Engelsrudvil 67 al-
lerede eksisterendeboligenheterfå mulighetfor tilkoplingtil kommu-
nalt avløpsnett.Kommunenpraktisererikke i dag pålegg om tilknyt-
ning. I beregningeneer det forutsatttilknytningav samtlige67 boen-
heter. For tilknytninger det beregnetprivate investeringerpå kr
75.000,-pr boenhet,dvs. årskostnaderpå kr 10.700,-pr boenhet.De
kommunaleinvesteringeneblir kr 546.000,-for 67 boenheter.Årskost-
nadene er kr 78.000,- Kost/nytte-forholdeter beregnettil 0,076 og
fosfor pr 1000,- kr og 0,441 kg nitrogenpr 1000,- kr.

I forbindelse med veiarbeid ved Heggedal, legges 0,8 km nytt led-

ningsnett.Dette vil erstatteeldre, alleredeeksisterendenett lagt
mellom 1940-1969.De kommunaleinvesteringeneer kr 1,6 mill, Dette
vil gi årskostnaderpå kr 228.000,-I tabell 5.2 er nytte/kost-
forholdetberegnettil 0,194 kg fosfor/1000,-kr og 1,165 kg nitro-
gen/1000,-kr. Dette tiltakethar den høyeste kost/nytte-koeffisienten
i beregningenefor Asker kommune.Nytten er antakeligenda høyere
fordi ledningsanleggetligger inntilvassdraget.

Røyken kommune

Tabell 5.3 viser nytte og kostnaderved tiltakmot kloakkutslipp
Røyken kommune.

TILTAK NYTTE TONN/ÅR KOSTNADER/ÅR NYTTE/KOSTNADER
(1000,-/ÅR) (KG/1000,-)

FOSFOR NITROGEN PRIV. Komm. SAML. FOSFOR INITROGEN

0,40 0,69 3455 0 3455 400/3455 690/43455






0,116 0,200

0,51 3,04 5299 3020 8348 510/8319 3040/8319






0,061 0,364

0,15 0,94 1789 1843 3641 150/3641 940/3641






0,041 0,258

0,02 0,13 256 256 513 20/513 130/513






0,039 0,253

0,23 1,49 2066 5556 7622 230/7622 1490/7622






0,030 0,195

1,31 6,29 12875 10675 23579 1310/ 6290/






23579 23579






0,056 0,267

Enkeltløsn.

Ledningnett
lagt etter
1969

Sanering i
Røyken

Ledningnett
1940-1969

Sanering i
Åros

TOTALT

Tabell 5.3: Nytte/kostnaderfor tiltakmot kloakkforurensningi Røyken kommune

Planla te o i an satte tiltak

Områdene i Åros tettsteder i dag uten tilknytningtil renseanlegg.
tabell 5.3 er det vist beregnedekostnaderog nytte for den planlagte
saneringeni Åros. Tiltaketer planlagti 2 trinn. I det første
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trinnet knyttesboligenetil ledningsnettsom fra Åros bru ledes ut på
35 m dyp. I 1992 skal fase 2 etter planen være iverksatt,hvor avløps-
nettet tilknytteset renseanleggtil 10 mill i Åros.

De totale investeringenejustertgjeldendefor befolkningentilhørende
Årosvassdrageter 39 mill kr. I disse investeringeneer også utgifter
til legging av ledningsnetti vel tatt med. Kommunenhar søkt om sane-
ringstilskuddpå 3 mill kr.

Kostnadeneer beregnettil kr 7.622.000/år.Tiltaketvil berøre 580
innbygere,dvs. 193 boenheter.Nytten er 0,23 tonn/år og 1,49 tonn/år
for hhv. fosfor og nitrogen.Kost/nytte-koeffisientener beregnettil
0,03 kg fosfor pr 1000,- kr og 0,195 kg nitrogen pr 1000,- kr. Disse
koeffisientene er lave fordi tiltaket bl.a. innebærer store investe-
ringer i renseanlegg og leggingav ledningsnetti vei. Når rensean-
legget står ferdig i 1992 vil nytte/kost-koeffisientenvære høyere for
nye husstandersom tilkoples.

Det er iverksattsaneringi og rundt Røyken tettsted.Dette avløpsom-
rådet er tilknyttetVEAS renseanleggpå Slemmestad.I Røyken sentrum
blir gamle rør skiftetmed nye samt eksisterendeboligertilknyttes.
Innen utløpet av 1991 er det planlagtavløpsanleggopp til luft-
fartsverketved Auvi, sydvestfor Røyken sentrum.Investeringeneblir
på kr 12.936.000.Kommunenhar søkt om 2 mill kr i saneringstilskudd.
Kostnadeneer beregnettil 3.641.000/år.Tiltaketvil berøre 505 inn-
byggere,dvs. 168 boenheter.Nytten blir 0,15 tonn/årog 0,94 tonn/år
for hhv. fosforog nitrogen.Nytte/kost-forholdeter 0,116 kg, fos-
for/1000,-kr og 0,200 kg nitrogen/1000,-kr.

Lier kommune

Tabell 5.4 viser nytte og kostnaderved tiltakmot kloakkutslippi
Lier kommune.

TILTAK NYTTE TONN/ÅR KOSTNADER/ÅR NYTTE/KOSTNADER
(1000,—/ÅR) (KG11000,

FOSFOR NITROGEN PRIV. Komm. SAML. FOSFOR NITROGEN

Enkeltløsn. 0,15 0,26 1326 0 1326 150/1326 260/1326






0,113 0,196

Ledningnett 0,10 0,60 427 1567 1994 100/1994 600/1994
lagt etter






0,050 0,301
1969







TOTALT 0,25 0,86 1753 1567 3320 250/3320 860/3320

Tabell 5.4: Nytte/kostnaderfor tiltakmot kloakkforurensningi Lier kommune.

Planlate o i an satte tiltak

Ca 150 eiendommerpå Lierskogeni Årosvassdragetsnedbørfelter i dag
uten tilknytningtil offentligkloakketter at 16 boligerhøsten 1989
er blitt knyttettil kommunaltavløpsnetti forbindelsemed utbygging
av et nytt boligfeltovenfor Lierskogensentrum.Det regens med at yt-
terligereca 30 boligervil bli knyttettil kommunalkloakk ved ut-
bygging av nye boligfelti samme område.
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Kommunenpraktisererpålegg om tilknytningetter forurensningsloven.

Omlag 100 eiendommerligger så spredt at de ikke kan knyttestil of-
fentligledningsnettuten store kostnader.De fleste av disse har sep-
tiktankeller infiltrasjoni grunnen.Kommunenhar ikke utarbeidet
planer for framtidigbehandlingav avløpetfra disse eiendommene,men
det antas at en del fortsattvil måtte komme til å ha separateløs-
ninger.Disse kan imidlertidforbedres.

Totale kostnaderfor enkeltløsningerer beregnettil kr 9.311.000.

Ledningsnetteti Lierskogensentrumer tildels saneringsmodent,og en
opprusting vil i hovedsak være en oppgave for kommunen og må skje uav-

hengig av eventuellannen utbygging.Ca 300 m avløpsledningvil bli
skiftetut i 1990. Kostnaderfor saneringav ledningsnettetlagt etter
1969 beløper seg til kr 1.994.000/år.

5.3.3 LANDBRUK

Kostnadseffektivitetenav 7 tiltakmot tap av fosfor fra jordbruketi
Arosvassdragetsnedbørfelter beregnet.I beregningeneforutsettesat
tiltakenei sin helhetgjennomføresi løpet av ett år.

Beregningeneer foretattbåde i bedriftsøkonomisk-og samfunnsøkono-
misk perspektiv.I tabell 5.5 er kostnadseffektivitetenav de enkelte
tiltakenesammenstilt.

Beregningeneviser at i bedriftsøkonomiskperspektiver omleggingtil
høyproduksjonpå arealerbrattereenn 20% mest kostnadseffektivt.Til-
taket redusertjordarbeidinghar også en høy kostnadseffekt.Tiltakene
bruk av dekkvekstog grasdektevannveier/hydrotekniskeanlegg har
lavest kostnadseffekt.

I samfunnsøkonomiskperspektiver tiltakeneutbedringav punktkilder
og redusertjordarbeidingde mest kostnadseffektive.Bruk av dekkvekst
har lavest kostnadseffekt,men tiltakenevårpløyingog grasdektevann-
veier/hydrotekniskeanlegg har relativtsett også lav kostnadseffekt.

Kostnadseffektivitetenav tiltaketoptimalgjødslinger ikke beregnet.
Tiltaketer antatt å være selvfinansierende.

I tabell 5.6 er kostnadseffektivitetenfor 4 kombinasjonerav tiltak
sammenstilt.Det går fram at kombinasjonC er den mest kostnadseffek-
tive, selv om denne har minst effekt på fosfortapet.Tiltakskombi-
nasjon A har også relativthøy kostnadseffekt.
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Red, P.tap Bedr. øk.

Utbedringav husdyr-
gjødsellagerog
siloanlegg

151 240

Grasdektevannveier/
hydrotekniskeanlegg

478 760

Redusertjordarbeiding




helling>6% 654 370
helling>12% 292 310

Vårpløying 232 700

Pløyingpå tvers 300 470

Dekkvekst




raigras 494 1600
kløver 494 1860

Omleggingtil høy-
produksjon

127 20

Samf. øk.

360

820

380
330

740

500

1620
1880

480

Tabell 5.5: Reduksjoni P-tap (kg/år)og kostnadseffektivitet
(kr/krP) ved ulike tiltak.

P-tap red.
(kg/år)

Kostn.eff(kr/kgP)

Bedr.øk. Samf.øk.

963 630 730

969 730 800

691 490 550

828 1440 1510

Tiltak

Utbedring/punkt-
kilder.Grasdekte

A› vannv/hydrotekniske
anlegg.Red. jord-
arbeiding

Utbedring/punkt-
kilder.Grasdekte

B vannv/hydrotekniske
anlegg. Pløyingpå
tvers av fall.
Vårpløying.

Utbedring/punkt-
C kilder.Pløying

på tvers av fall.
Vårpløying.

Utbedring/punkt-
D kilder.Grasdekte

vannv/hydrotekniske
anlegg.Dekkvekst.

Tabell 5.6: Kostnadseffektivitetfor ulike kombinasjonerav tiltak.
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5.3.4 EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT

Anbefaltetiltak faller i hovedsaksammenmed forbygningfor å dempe
flom som beskrevetunder kap 5.2.2 og tiltak beskrevetunder kap 5.3.3
for å reduserestofftapfra jordbruket.

40
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6. OPPFØLGINGAVVANM3R1JKSPLANEN

6.1 GENERELT

Oppfølgingenav vannbruksplanener i første rekke Fylkesmannensog et
kommunaltog fylkeskommunaltansvar.Tiltak må innarbeidesi hand-
lingsprogrammerog arealoppbindingermå ses i sammenhengmed kommune-
planenesarealdeler.Men siden flere av problemeneer av en slik art
at det kreves samarbeidover disse grensene,foreslåsdet å opprette
et interkommunaltdriftsrådfor vassdraget.Dette kan bestå av en re-
presentantfra teknisketat i hver kommune,en representantfra grunn-
eierne,en fra landbruksmyndighetene,en fra fiskeforeningene,en fra
forurensningsmyndighetene,en fra fylkeskommunenog en fra NVE. Manda-
tet bør være rettetmot å gi fagligeog finansielleråd i saker av
klar interkommunalkarakter.Rådet bør også ha overoppsynetmed at
vassdragsovervåkingenforløpersom bestemt.

Initiativtil opprettelseav detteråd bør kommefravannbruksplanens
styringsgruppe.

6.2 VANNMENGDE

For måling av vannføringi Verkenselvabør det settesopp et vannmerke
med mulighetfor enkel avlesning.Ved VM 2784 Åros er det i dag en må-
lestav som enkelt kan leses av. Dette vil være enkle og permanente
overvåkingsinstrumenter.

Det leies tjenester av NVE fram til 1995 i første omgang til målinger
av vannføringved VM 2784 Åros og VM 2783 Skithegga.Deretterrevide-
res det hydrologiskedatagrunnlaget.Rapportover vannføringenutar-
beides 4 ganger årlig.Kostnadenefordelesmellom Røyken og Asker kom-
muner.

Det bør settesopp tydeligeog lett avlesbaremerker for HRV og LRV på
alle dammene for å lette kontrollen.

Driftsrådetskal anbefaleog i samarbeidmed kommuneneavklarepoli-
tisk hvilke prioriteringersom skal velges når det gjelder bruk av
vann og reguleringeri vassdraget.Bruk av vann vil spesieltvære et
problem i periodermed lavvannføring.

Asker kommuneovertar konsesjonenepå reguleringav Verkensvanneneog
evt. Kistefossdammen.Finansieringav ombygging,drift og vedlikehold
fordelesmellom kommuneneAsker og Røyken etter en politiskprosess
med enighetom vassdragsdriftsmåter,kostnadsfordelingog styrings-
struktursom mål. Eksterndelfinansieringkan vurderesi samrådmed
driftsrådet.Evt. konsesjonærfor uttak av industrivannkan være en
mulig finansieringskilde.

For å unngå tvister bør kommunenei samrådmed driftsrådetutarbeide
et reglementfor hvordanvassdragetskal manøvreres.Her må det gå
fram hvordandet skal prioriteresmellom de ulike deler av vassdraget
og mellom brukerinteresser.Ved behov for konsesjonsendringerkoordi-
neres de kommunaleinteressenegjennomdriftsrådet.

6.3 VANNKVALITET

Så lenge vannføringsmålingeneved VM 2784 Åros og VM 2783 Skithegga
pågår tas det representativevannprøveretter et program utarbeidetav
miljøvernavdelingeni Buskerudfor disse to elvestasjonene.Suppleren-
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