
side 1 av 14

Oppdragsnavn: Regulering minnested Hole, Utøyakaia
Oppdragsnummer: 606111-02
Utarbeidet av: Nina Lønmo
Dato: 11.10.2019
Tilgjengelighet: Åpen

NOTAT Miljørisikovurdering - Avrenning til Tyrifjorden

1. INNLEDNING ................................................................................................................2

2. GRUNNLAG MILJØRISIKOVURDERING ..........................................................................3
2.1. Dagens situasjon Tyrifjorden/Holsfjorden ..........................................................................3
2.2. Forurensningsstoffer...........................................................................................................5
2.2.1. Nitrogenforbindelser (sprengstoffrester i fyllingsmasser) ..................................................5
2.2.2. pH........................................................................................................................................6
2.2.3. Partikler (suspendert stoff) .................................................................................................7
2.2.4. Olje ......................................................................................................................................7
2.2.5. Salt ......................................................................................................................................7
2.2.6. Bronse .................................................................................................................................7

3. MILJØKONSEKVENSVURDERING – ANLEGGSFASE.........................................................8
3.1. Foreløpig oversikt over arbeid i anleggsfasen.....................................................................8
3.2. Mengdeberegning av avrenning fra sprengstein ved mudring / fylling ..............................8
3.3. Vurdering avrenning fra anleggsarbeid...............................................................................9
3.3.1. Mudring / fylling – avrenning av ammonium......................................................................9
3.3.2. pH........................................................................................................................................9
3.3.3. Partikler...............................................................................................................................9
3.3.4. Olje ....................................................................................................................................10

4. MILJØKONSEKVENSVURDERING - DRIFTSFASE............................................................10
4.1. Materialvalg og krav..........................................................................................................10
4.1.1. Betong...............................................................................................................................11
4.1.2. Bronsesøyler .....................................................................................................................11
4.2. Behov for vasking av grus..................................................................................................12
4.3. Avrenning av salt...............................................................................................................13

5. KONKLUSJON .............................................................................................................13
5.1. Anleggsfasen .....................................................................................................................13
5.2. Driftsfase ...........................................................................................................................13

6. KILDER .......................................................................................................................13

 



NOTAT

side 2 av 14

1. INNLEDNING
I forbindelse med arbeidet med regulering av minnested ved Utøyakaia i Hole kommune er 
reguleringsplanen sendt ut til forhåndsuttalelse hos fylkesmannen.  I den forbindelse er det kommet 
følgende kommentar fra fylkesmannen i Oslo og Viken:

«Når det gjelder båtanlegget vil det være behov for tiltak i vassdraget ved utvidelse av dette 
anlegget, eksempelvis mudring/utfylling av masser. Dette må vurderes i forhold til 
forurensningslovverket og om det er behov for egen tillatelse. (…)  I den sammenheng må det også 
vurderes om tiltaket må behandles etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Vi kommer tilbake til 
dette i høringen.»

I tillegg er det under prosjekteringsarbeidet kommet opp en del spørsmål rundt 
Tyrifjorden/Holsfjorden som drikkevannskilde og tiltakets eventuelle påvirkning på resipienten.

Dette notatet er utarbeidet som en miljørisikovurdering for anleggsfasen og skal vurdere påvirkning 
på Tyrifjorden og drikkevannsinntak i Holsfjorden opp mot forurensningsloven og 
drikkevannsforskriften. I tillegg er det gjort en vurdering av materialvalg for konstruksjoner/arealer i 
planområdet og eventuell påvirkning på vannkvaliteten fra disse i driftsfasen. Avrenning fra 
adkomstvei og parkeringsplass i driftsfasen skal renses og renseløsninger prosjekteres i senere fase 
av prosjektet. Avrenning fra disse arealene behandles derfor ikke videre i dette notatet.

Det vurderes at forskrift om fysiske tiltak i vassdrag vil ikke være relevant for tiltaket, da det ikke er 
registrert bekker i planområdet. Det vil ikke være relevant å vurdere denne forskriften ift fisk i selve 
Tyrifjorden/Holsfjorden. 

Notatet tar for seg følgende tema under anleggsfasen:

- Mudring / fylling: Avrenning av sprengstoffrester og partikler fra fyllmasse ved 
utfylling/mudring for nytt kaianlegg 

- pH: Forhøyet pH i avrenningsvann som følge av betongarbeider, både på land og i vann. 
Ammonium fra sprengstoffrester sammen med høy pH kan føre til omdannelse av 
ammonium til ammoniakk, som er akutt giftig for fisk. 

- Partikler: Avrenning av partikler i forbindelse med terrengforming
- Olje: Avrenning av olje fra lagring av drivstoff til anleggsmaskiner, samt evt. lekkasje fra 

parkerte anleggsmaskiner. 

For materialvalg vurderes følgende temaer:

- Betong: vurdering av krav/utfordringer knyttet til bruk av betong (kaianlegg), 
- Bronsesøyler: bruk av bronse ved selve minnestedet og eventuell forurensning fra søylene
- Grus: vurdering av behov for vasking av grus til parkeringsareal for å begrense avrenning av 

partikler til Tyrifjorden
- Salt: vurdering av påvirkning fra salting og snøopplag fra adkomstvei og parkering

Relevante notater/rapporter:

- Detaljreguleringsplan for nasjonalt minnested ved Utøyakaia – planbeskrivelse høringsutgave
- Temanotat overvann og vannmiljø – vedlegg 7 til planbeskrivelsen
- Program for bærekraftig byggeplass og drift – vedlegg 9 til planbeskrivelsen
- Skisseprosjekt Nasjonalt minnested ved Utøyakaia, juni 2019.
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2. GRUNNLAG MILJØRISIKOVURDERING
All avrenning fra planområdet drenerer ut mot Tyrifjorden/Holsfjorden. Tyrifjorden omfatter hele 
innsjøen, og består av tre fjordarmer; Holsfjorden (sørøst), Steinsfjorden (nordøst) og Nordfjorden 
(nordvest). Hovedområdet der fjorden er på sitt bredeste kalles i tillegg til Tyrifjorden også for 
Storfjorden, som også inkluderer utløpet mot Drammensvassdraget ved Vikersund. Planområdet 
ligger i et område som kan omtales som både en del av selve Tyrifjorden (Storfjorden) og nordlige del 
av Holsfjorden. Det benyttes videre Holsfjorden som begrep i dette notatet når det snakkes spesifikt 
om resipienten i området like utenfor planområdet. 

2.1. Dagens situasjon Tyrifjorden/Holsfjorden
Tyrifjorden er i vann-nett klassifisert til god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Registrerte 
parametere aktuelle i denne utredningen er som følger:

pH: 7,2 

Nitrat: 238 µg/l

Totalnitrogen: 441,5 µg/l

Kobber og kobberforbindelser: 9,1 µg/l

Tyrifjorden er leveområde for mange viktige fisk- og ferskvannsarter, men det er ikke registrert 
gyteområder eller andre viktige leveområder direkte utenfor planområdet. Det er heller ikke 
registrert andre forekomster av arter med nasjonal forvaltningsinteresse eller naturtyper i 
Holsfjorden direkte utenfor planområdet (Naturbase og artsdatabanken). 

Like sør for planområdet ligger Lienskjæret biotopvernområde, vernet hekkelokalitet for fiskemåke, 
som omfatter selve skjæret og en 50-meter sone rundt.

Figur 1 Kartutsnitt fra naturbase (til venstre) og artskart (til høyre). Registrerte arter i fjorden utenfor 
planområdet er observasjon av fiskemåke og veps. Lienskjæret biotopvernområde er markert med rødt omriss 
t.v.

Tyrifjorden (hele innsjøen) er drikkevannskilde både lokalt og regionalt, Holsfjorden (sørøstre 
fjordarm) benyttes til drikkevann for Asker og Bærum kommuner (ABV) og Oslo kommune i nær 
framtid (byggestart vanntunnel er varslet i 2020 med ferdigstillelse i 2028). Vannuttak og framtidig 
vannuttak i Holsfjorden ligger i Lier kommune – syd for planområdet. 
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Figur 2. Kart over Tyrifjorden. Holsfjorden sør for planområdet er drikkevannskilde for Asker og Bærum 
vannverk (ABV) og fremtidig vannkilde for Oslo.

Hovedstrømmen i Tyrifjorden går fra utløpet av Storelva og Sogna i nord (ved Hønefoss) til Vikersund 
og Drammenselva i sørvest. Det er ingen utløp i sørlige ende av Holsfjorden, ved Sylling, så 
vannmassene i Holsfjorden har ingen sterk strøm sydover mot vanninntaket til Asker og Bærum 
vannverk (ABV). Det er i hovedsak vinden som skaper strømningsretningen i Holsfjorden, i tillegg til 
vannuttaket til ABV (NIVA, 2000). 

NIVA foretok i 2000 en vurdering av påvirkning av strømningsretning i Holsfjorden som følge av 
økning av uttak på ABV fra 1,5 m3/s til 12 m3/s. Ved den vanligst forekommende vindretningen, 2 
m/s mot sørøst, vil overflatevannet strømme innover Holsfjorden mot vannuttaket. For vannet i 
sjiktet 24 – 90 m er strømmen ut Holsfjorden mot Tyrifjorden. For vindstille vær/islagt innsjø er den 
generelle strømningsretningen ut mot Tyrifjorden for hele vannmassen 0-90+ meter (NIVA 2000). 
Dette betyr at vanninntaket som ligger på 50 m, er godt beskyttet for evt forurensning fra 
planområdet da hovedstrømretningen fra vannverket er fra Holsfjorden og ut mot Tyrifjorden.   

Vannmassene er sjiktet fra midten av juni til november. Holsfjorden har full sirkulasjon i 
november/desember og mai/juni. Under sirkulasjonsperiodene er inntaket for vannverket mest 
utsatt for forurensning fra overflatevannet og det er da noe mer risiko for forurensning fra 

Hovedstrømning

Planområde 
Utøyakaia

Vanninntak ABV

Nedbørsfelt Tyrifjorden: 
9809 km2

Største dyp: 295 m

Midlere dyp: 114 m

Vannspeil: ca. 63 moh

Vannflate: 137,3 km2

Volum vannmasse: 14 
mrd.m3

Teoretisk oppholdstid: 
2,6 år
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planområdet. Overflatevannet blandes imidlertid inn i et stort vannvolum, noe gjør at evt. 
konsentrasjoner av forurensning blir svært lave.

Statens vegvesen gjennomførte i perioden 2015-2016 kartlegging av flere veinære innsjøer i Sør- og 
Midt-Norge, blant annet Holsfjorden (Statens vegvesen 2016). Formålet var å se på hvordan 
vannforekomstene blir påvirket av avrenning fra veg, og spesielt vegsalt. Rapporten konkluderer med 
at Holsfjorden i liten grad er påvirket av avrenning av vegsalt. Fullsirkulasjon, lave 
kloridkonsentrasjoner og ikke funn av salt- eller oksygengradient i vannmassene begrunner denne 
konklusjonen. Målingene er gjennomført i nærhet av planområdet, men det må bemerkes at E16 
ligger et godt stykke vekk fra Holsfjorden i dette området.

Figur 3. Utsnitt av vurdering av Holsfjorden hentet fra Statens vegvesen rapport 344 (Statens vegvesen 2016)

2.2. Forurensningsstoffer
Teksten under omhandler de ulike forurensningsstoffene som vil være aktuelle fra anlegg- og drift av 
kaianlegg og parkering ved Utøyakaia. Vurdering om stoffene utgjør en miljøkonsekvens for 
resipienten er gjort i kap. 3 og kap. 4.

2.2.1. Nitrogenforbindelser (sprengstoffrester i fyllingsmasser)
Sprengstein som fyllmasse vil kunne inneholde uomsatt sprengstoff som kan medføre utslipp av 
nitrogen. Omtrent 26% av sprengstoffmengden (emulsjonssprengstoff) som benyttes i 
tunnelsprengning (Norsk betongforening 2019) er nitrogenforbindelser og i denne vurderingen antas 
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det at det benyttes sprengstoff med tilsvarende mengde nitrogen. Uomsatt sprengstoff inneholder 
om lag like mengder ammonium (NH4+) og nitratforbindelser (NO3-), og dette forholdet forventes 
også i avrenningsvannet fra utfyllingsmasser av sprengstein. Mengden uomsatt sprengstoff i 
steinmassene er avhengig av flere faktorer, men generelt vil sprengstein fra tunneldriving inneholde 
større mengder uomsatt sprengstoff enn sprengstein fra fjellskjæringer/dagsone. Andelen uomsatt 
sprengstoff er om lag 1 % ved sprengning i dagen (Vann, 2013).

Nitrogenavrenningen vil i seg selv ikke være et stort problem for ferskvann, men når massene 
anvendes sammen med betong kan avrenningsvannet bli sterkt basisk. Høy pH medfører at noe 
ammonium går over til ammoniakk (NH3). Avrenning fra fersk sprengstein kan være sterkt basisk og 
inneholde betydelige konsentrasjoner av ammoniakk, (NIVA 2011). 

Mengden ammonium som omdannes til ammoniakk øker med temperaturen dersom pH holdes 
konstant. Ammoniakk er giftig og meget skadelig for de fleste vannlevende organismer ved 
konsentrasjoner over 1 mg/l. Laksefisk reagerer på konsentrasjoner ned mot 0,01 mg/l. Dette er tall 
som ligger lavere enn de anbefalt høyeste konsentrasjoner for laksefisk (0,02–0,025 mg NH3/l, WHO 
1986 i NIVA 2011). Ammoniakk har ikke langtidseffekt i resipienten. Resultatet av en slik påvirkning 
kan for eksempel være noen svake årsklasser av fisk. Ammoniakken vil etter hvert delvis fordampe og 
delvis (avhengig av pH og temperatur) gå over til relativt ufarlig ammonium og videre oksidere til 
nitrat.  

Med bakgrunn av tålegrenser for fisk er det foreslått grenseverdier for fri ammoniakk (NH3) og totalt 
ammonium (NH4 + NH3) for økologisk tilstand i vassdrag. Forholdet mellom ammoniakk (NH3) og 
ammonium (NH4) avhenger av pH og temperatur i vannet. 

Tabell 1 Klassegrenser for fri ammoniakk (NH3) og total ammonium (NH3+NH4), hentet fra veileder 02:2018
Parameter Referanseverdi SG/G G/M M/D D/SD

NH3 (µg/L) 1 5 10 15 25

NH3+NH4 (µg/L)* 10 30 60 100 160

* Gjelder kun pH>8 og temp >25° C, ved lavere pH og temperatur er parameteren ikke relevant 

 

Både ammonium og nitrat er plantenæringsstoffer. I ferskvann får de som regel liten virkning, da det 
oftest er fosfor som er begrensende faktor. 

Negative konsekvenser av nitrogenforbindelser i drikkevann er knyttet til innhold av nitrat (NO3-) og 
nitritt (NO2-). Generelt er eksponering av disse stoffene gjennom norsk drikkevann lav, og det er ikke 
grunnlag for å si at det er en helserisiko (www.fhi.no). Drikkevannsforskriften setter grenseverdi på 
50 mg/l nitrat og 0,5 mg/l nitritt.

2.2.2. pH
Betong er i seg selv alkalisk (høy pH) og avrenningsvann fra betongarbeider vil derfor kunne ha 
forhøyet pH. Dette kan medføre at større deler av ammonium i avrenningsvann fra sprengstein 
omdannes til ammoniakk. Høy pH og store variasjoner i pH vil i seg selv kunne være negativt for 
plante- og dyreliv.

Det er relativt lite kjent hvilke direkte effekter høy pH har på fisk og i enda mindre grad om 
innvirkningen på bunndyr og fiskens unnvikelsesreaksjoner. Den europeiske 
innlandsfiskekommisjonen, EIFAC, har på grunnlag av laboratorietester og feltundersøkelser gjort 
følgende vurderinger av direkte effekter (Alabaster og Loyd, 1982 i NIVA 2011):

Tabell 2 Effekter på variasjoner i pH på fisk.
pH Effekter på fisk
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5 - 9 Normalt ingen skadelige effekter.

9,0 - 9,5 Sannsynligvis skadelig for laksefisk og abbor over lengre tids eksponering*.

9,5 - 10,0
Dødelig for laksefisk over lengre tids eksponering, fisken er motstandsdyktig ovenfor slike 
pH-verdier i korte perioder. Kan være skadelig ovenfor enkelte fiskearters utviklingsstadier.

10,0 - 10,5
Laksefisk og mort kan være motstandsdyktige mot slike pH-verdier i korte perioder, men 
fisken dør ved lengre tids eksponering*.

10,5 - 11,0
Laksefisk mest utsatt og dør i løpet av kort tid. Forlenget eksponering gjør at også andre 
fiskeslag dør.

11,0 - 11,5 Alle fiskeslag dør i løpet av kort tid.

*Det er uklart hva som menes med korte og lengre eksponeringstider.

Høy pH i drikkevann har ingen direkte helseeffekter, men ved pH > 10,5 kan vann forårsake 
øyeskader ved dusjing/bading. Ved høy pH-verdi vil klorering som hygienetiltak ved vannverket være 
mindre effektivt for de fleste organismer enn klorering ved surt/nøytralt vann (www.fhi.no).

Drikkevannsforskriften har tiltaksgrense for pH 6,5 – 9,5 for å forhindre korrosivt vann.

2.2.3. Partikler (suspendert stoff)
Avrenning av partikler vil kunne forekomme fra utfyllingsmasser og fra gruset parkeringsareal, samt 
avrenning fra områder med utildekte masser på land (eks. ved gravearbeider).

Fisk tåler normalt høye konsentrasjoner av suspendert stoff over lang tid når partiklene ikke skader 
gjellevevet. Skarpe partikler fra sprengsteinstøv kan gi mekaniske skader på blant annet fiskegjeller.

Store mengder suspendert stoff vil kunne gi nedslamming av resipienten, og påvirke eventuelle gyte- 
og oppvekstområder for fisk, gi oksygenmangel i vannmassene og endre næringstilgang til 
bunndyrene.

Fisk vil sannsynlig unngå områder med utslipp av partikler og dermed unngå påvirkningen (NIVA 
2011).

2.2.4. Olje
Lagring av drivstoff for anleggsmaskiner innenfor planområdet i anleggsperioden medfører 
muligheter for oljespill. I tillegg vil lekkasjer fra hydraulikkslanger el.lign også kunne medføre 
avrenning av olje ved bruk og parkering. 

2.2.5. Salt
Salting av adkomstvei og parkeringsareal i vintersesongen vil medføre avrenning av salt til 
resipienten. Salt løser seg opp i vann, og vil ikke kunne renses vekk. 

Det er ingen direkte negative effekter knyttet til klorid, men det er knyttet noe negative effekter til 
natrium (www.fhi.no).

Drikkevannsforskriften har tiltaksgrense på 250 mg/l klorid for å forhindre korrosivt vann, og 200 
mg/l natrium for å forhindre saltsmak på vannet. 

2.2.6. Bronse
Bronse er normalt en legering av kobber og tinn, men omfatter også andre kobber-legeringer. I dette 
prosjektet er det planlagt å benytte en silisium-legering. Silisiumbronse inneholder i tillegg til kobber 
lite/ikke tinn, og opp mot 5 % silisium (SNL.no). Det skal benyttes bronse uten nikkel og bly.

Kobber i drikkevann er generelt knyttet til korrosjon på kobberrør og armatur og ikke kobberinnhold i 
drikkevannskilden. Høy konsentrasjon av kobber i drikkevann anses å representere noe helserisiko, 

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
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spesielt hos barn(www.fhi.no). Grenseverdi for kobber i drikkevannsforskriften er satt til 2 mg/l, iht 
vannforskriften er grenseverdien for kobber i intervallet 0,3 µg/l for tilstandsklasse 1 (best) og >15,6 
µg/l for tilstandsklasse 5 (dårligst) (Miljødirektoratet, 2016).

Tinn er generelt ikke antatt som giftig, men tinnforbindelser som tinnhydrid og en del organiske 
forbindelser er giftige. 

Silisium utgjør ikke en miljø- eller helsefare. Det er ikke grenseverdier i hverken 
drikkevannsforskriften eller iht vannforskriften for tinn og silisium.

3. MILJØKONSEKVENSVURDERING – ANLEGGSFASE
Potensiell miljøpåvirkning er sett opp mot Holsfjorden som drikkevannskilde samt påvirkning av 
fisk/bunndyr og vannkvalitet i et område 100 meter utenfor planområdet. Videre antas det at 
avrenning er fullstendig blandet i hele vannsøylen.

- Avbøtende tiltak for negativ påvirkning fra avrenning av partikler og søl/uhell av olje er også 
beskrevet i Program for bærekraftig byggeplass og drift – vedlegg 9 til planbeskrivelsen

3.1. Foreløpig oversikt over arbeid i anleggsfasen
Det finnes ingen oversikt over spesifikke anleggsarbeider i denne fasen av prosjektet, men det er lagt 
til grunn at det må gjennomføres følgende arbeider:

- Utfylling for platting til spuntarbeider
- Spunting, utgraving av masser, utpumping av vanninnsig (renses før utslipp til fjorden)
- Etablering av konstruksjoner (inkludert arbeider som rengjøring av fjell, etablering av 

fjellbolter, forskaling, armering og støping)
- Tilbakefylling av masser
- Demontering av spunt

3.2. Mengdeberegning av avrenning fra sprengstein ved mudring / fylling
Beregning av utslipp fra utfyllingsmasser har følgende forutsetninger:

- Det anslås omtrentlig 4000 m3 utfyllingsmasser for arbeid med spunt
- Det benyttes sprengstein fra dagbrudd (ikke tunnelsprengstein) i beregningene
- 0,5 kg sprengstoff pr m3 faste masser (PFM3) 
- 1% av sprengstoffet blir ikke omsatt (Vann 2013)
- Beregningene er gjennomført for uvaskede masser

Sprengstoff per m3 
steinmasser (PFM3)

1% uomsatt 
sprengstoff

12,5% ammonium i 
sprengstoff (50% 
av nitrogeninnhold 
i sprengstoff)

10% ammonium 
med sprengstein

Grunnlag kg / m3 0,5 kg 5 g 0,625 g 0,0625 g

Utfylling i 
planområdet

0,5kg x 4000 m3

= 2000 kg* 20 kg 2,5 kg 0,25 kg
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* Beregningene er gjennomført med anbrakte masser, dvs masser med større volum enn faste 
masser (PFM3). Dette medfører at beregnet mengde ammonium i sprengsteinsmassene vil være noe 
høyere enn reelt, beregningene kan derfor ses på som konservative.

3.3. Vurdering avrenning fra anleggsarbeid

3.3.1. Mudring / fylling – avrenning av ammonium
Totalt er det beregnet at 0,25 kg ammonium tilføres Tyrifjorden fra utfyllingsmassene som skal 
benyttes som platting for å utføre spuntearbeider utenfor kai- og minnested. 

Mengden ammonium vil fordele seg utover en periode og blande seg med de store vannmassene i 
fjorden, slik at konsentrasjonen av ammonium trolig ikke vil påvirke resipienten negativt. En 
eventuell merkbar økning av ammoniumkonsentrasjon i vannmassene vil kunne forekomme helt 
inntil utfyllingsområdet, hvor det er lite trolig at fisk vil oppholde seg.

Ved en teoretisk beregning av vannmassene i et område ca. 100m ut fra kaianlegg, og 50 m mot hhv. 
nord og sør (areal på ca. 10 000m2) utgjør dette om lag 0,000008% av vannmassene i Tyrifjorden 
(uten å hensynta dybdeprofilet i fjorden). Om alt ammonium fra fyllmassene umiddelbart blandes i 
denne vannmengden vil konsentrasjonen av ammonium være 0,2 µg/l, som tilsvarer 
referanseverdien.

Tiltak for å minimere utslipp av ammonium fra sprengsteinmassene er vasking av massene før 
utfylling. I tillegg vil lagring/lufting av massene medføre større omsetting av ammonium (nitrifisering) 
slik at mengden tilgjengelig ammonium reduseres.  

Miljøkonsekvensen av utlekking av ammonium fra utfyllingsmasser anses som liten.

3.3.2. pH
Det anses som lite sannsynlig at pH vil endres i vesentlig grad i vannmassene i Holsfjorden grunnet 
stor fortynningseffekt. Det kan tenkes at vannmassene helt inntil kaianlegg vil kunne ha en forhøyet 
pH, men fisk vil i stor grad kunne unngå disse plassene. 

Miljøkonsekvensen ved eventuell lokal økning i pH anses som liten. Konsekvens for Holsfjorden som 
drikkevannskilde anses som ikke eksisterende.

3.3.3. Partikler
Anleggsarbeidene både på land og i/ved vannet vil medføre økt avrenning av partikler til resipienten. 
Det er ikke gjennomført beregninger på hvor mye partikler som kan drenere ut i resipienten, men det 
vil kunne være en betydelig andel.

Etablering av avbøtende tiltak vil være nødvendig og kan bestå av følgende:

- Siltgardin med full dybde utenfor områdene med utslipp (kaianlegg, minnested)
- Vasking av utfyllingsmasser/sprengstein for begrensning av avrenning av partikler og 

ammonium
- Rensing av vann fra byggegrop
- Rask tilsåing, dekking med duk etc. av eksponerte masser på land

Sedimenteringsanlegg for vann fra byggegrop på innsiden av spunt skal pumpes til renseløsning før 
utslipp til fjorden. Det kan med fordel benyttes containerbaserte sedimentasjonsløsninger for dette. 

For avrenning fra byggeområdet på land bør det etableres rensegrøfter, sedimentasjonsdammer e.l, 
Terrengvann oppstrøms anleggsområdet må ledes utenom f.eks via avskjærende grøfter.
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Ved etablering av avbøtende tiltak for utslipp av partikler vil miljøkonsekvensene minimeres, og 
negativ effekt vil kun påvirke et minimalt område innenfor siltgardin. Siltgardin skal driftes riktig og 
det er svært viktig at gardinen forankre godt og henger loddrett i hele vannsøylen. Det bør vurderes 
vind- og bølgepåvirkning ved valg av løsning for siltgardin. Da det ikke er registrert naturmangfold i 
denne området antas det at negativ påvirkning på bunn og bunnlevende organismer ikke vil påvirke 
Holsfjorden i vesentlig grad. Det vil være lite trolig at selve drikkevannsinntaket vil kunne bli negativt 
påvirket av partikkelutslipp til resipienten ved planområdet – da inntaket ligger flere km unna 
området, og på 50 m dyp.

3.3.4. Olje
Ved søl/utslipp fra anleggsmaskiner og/eller drivstofftanker i planområdet vil det være nødvendig å 
ha planer og utstyr som tar hånd om oljeutslipp. 

Det vil være lite trolig at selve drikkevannsinntaket vil kunne bli negativt påvirket av oljeutslipp til 
resipienten ved planområdet – da inntaket ligger flere km unna området, og på 50 m dyp. 

Oljeutslipp vil utgjøre en miljøkonsekvens for fugl og andre dyr/innsekter og planter i nærliggende 
områder. 

Ved å etablere gode rutiner samt oppfølging for å hindre uhell, vurderes miljøkonsekvensen som 
liten, også for områdene nær planområdet.

4. MILJØKONSEKVENSVURDERING - DRIFTSFASE

4.1. Materialvalg og krav
Materialvalg beskrevet i skisseprosjektet består av ulike arealer med asfalt, betong, grus, naturstein 
og grøntareal.
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4.1.1. Betong
Planbeskrivelsen sier følgende om kaiområdet:

«Som en del av minnestedet anlegges det en rampe for fergen MS Thorbjørn. Rampen er planlagt 
utført i betong med en overflate av grus. Det settes i tillegg opp styrepæler på og utenfor rampen i 
vannet. Rampen ligger inn mot trappen som går gjennom minnestedet. Der trappen går ut i vannet, 
er det fortøyningsmuligheter for fritidsbåter.»

Norsk betongforening har i «Miljøegenskaper til betong» (April 2019) blant annet vurdert ulike 
aspekter ved utlekking fra betong. Betong består av vann, sement, sand/grus og små mengder 
organiske tilsettingsstoffer. Ulike typer betong har ulike tilsetninger.

Laboratorieforsøk med utlekkingstester gjennomført av Norsk betongforening /Sintef viser at 
utlekking av tungmetaller i hovedsak er innenfor miljøkvalitetsstandarden (Miljødirektoratet 2016), 
og det konkluderes med at utlekking fra hel betong ikke vil påvirke vannkvaliteten under reelle 
forhold.

I forbindelse med Holsfjorden som drikkevannskilde vurderes det som uproblematisk å benytte 
betong som materiale for kaianlegget. I dag benyttes betong som materiale i direkte kontakt med 
drikkevann f.eks i høydebasseng. I slike anlegg skal betongen følge krav gitt i Byggeteknisk forskrift 
som sier blant annet at det skal velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten 
på drikkevannet. Det stilles i mindre grad krav til dette når betongen ikke benyttes i direkte kontakt 
med drikkevann mellom vannverk og abonnent.

Avstand til drikkevannsinntak samt stor fortynningseffekt i vannmassene gjør at det er lite sannsynlig 
at bruk av betong for kaianlegget ved Utøyakaia vil påvirke drikkevannskilden nevneverdig. 

4.1.2. Bronsesøyler
Minnestedet ved Utøyakaia skal bestå av 77 bronsesøyler. Søylene og minnestedet vil ved stigende 
vannstand i fjorden stå i vann.
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Det planlegges å lage bronsesøylene med en nikkel- og blyfri silisiumbronse, hvor også innhold av 
tinn er minimal. Denne typen bronse benyttes i miljøer der det er krav til giftfrihet. 
Hovedkomponenten i søylene vil være kobber.

Det vurderes at eventuell utvasking/korrodering fra søylene ikke vil påvirke resipienten negativt, 
hverken lokalt utenfor planområdet eller som drikkevannskilde. 

4.2. Behov for vasking av grus 
Parkeringsarealet og deler av resterende areal er planlagt som en gruset plass, med innslag av trær. 
Det er i reguleringsplan og i forprosjekt sett på overvann og avrenning fra dette. Det ligger inne i 
planene at det skal etableres renseløsninger for overvannet fra parkeringsarealet – 
infiltrasjonsgrøfter – og problemstillingen med avrenning av partikler fra dette arealet blir håndtert i 
den videre planleggingen/detaljprosjekteringen av prosjektet.

Ved å benytte vasket grus som dekke på parkeringsareal vil avrenning av partikler fra arealene bli 
mindre siden finpartiklene fjernes før utlegging av grusen. Kapasiteten på planlagte renseløsninger vil 
dermed bedres da disse i mindre grad risikerer å tettes igjen av finstoff fra grusen. Dette må 
eventuelt vurderes nærmere på i neste fase.

For grusarealene som drenerer direkte ut i fjorden (kai og minnested) vil vasking av grus bidra til 
mindre avrenning av partikler til resipienten. Areal som periodevis vil være under vannstand vil 
kunne ha problemer med at grus vaskes vekk, og på flater med helning vil dette kunne skje relativt 
raskt. Disse arealene er små og det forventes ikke at partikkelavrenning fra disse arealene vil 
medføre negativ påvirkning av betydning for vannmassene i fjorden. Ved stadig utvasking av grus vil 
det kunne medføre tilslamming av bunnen like utenfor områdene som kan medføre en negativ 
påvirkning lokalt mht bunnforhold og visuelt inntrykk. Utvasking av grus vil kunne være et tema 
uavhengig om grusen vaskes eller ikke.
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4.3. Avrenning av salt
Holsfjorden ble som en av flere innsjøer undersøkt i forbindelse med Statens vegvesen Salt SMART 
prosjekt om påvirkning av veisalt på innsjøer i nærhet til vei. Det konkluderes i disse undersøkelsene 
at Holsfjorden ikke er saltpåvirket etter salting av E16, men det bemerkes at E16 ligger et godt stykke 
unna Holsfjorden og avrenning av saltholdig overvann derfra drenerer over mye terreng før utløp i 
fjorden. 

Den store vannmassen i fjorden, avstand til drikkevannsinntak, strømningsforhold i fjorden og 
planområdets avgrensning (lite areal) er faktorer som medfører at avrenning av salt fra 
parkeringsareal ikke vil påvirke drikkevannsinntaket nevneverdig.

5. KONKLUSJON

5.1. Anleggsfasen

- Anleggsarbeidene vil kunne medføre negativ påvirkning på Tyrifjorden som resipient lokalt 
utenfor planområdet ved utslipp av partikler.

- Avrenning av ammonium fra sprengstein, øking i pH og utslipp av olje vurderes som ikke av 
betydning.

- Ved å etablere avbøtende tiltak kan negativ påvirkning av partikler begrenses i anleggsfasen.
- Det er lite trolig at Holsfjorden som drikkevannskilde vil bli påvirket i vesentlig grad.

5.2. Driftsfase

- Materialene som er vurdert (betong og bronse) utgjør ingen miljørisiko.
- Saltavrenning vil ikke kunne renses, men stor fortynning i vannmassene gjør at det vurderes 

at avrenning av salt ikke vil påvirke drikkevannet. 
- Avrenning av partikler og grus fra grussatte arealer som tidvis står under vann vil kunne ha 

negativ betydning lokalt (tilslamming av strandsonen utenfor området og visuelt inntrykk) 
over tid ved stadig påfylling av ny grus som vaskes ut i resipienten etter flomperioder.
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