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Sammendrag 

FV 45 mellom Dalen og Valle i Tokke kommune er spesielt skredutsatt. Vegen skal derfor 
utbedres og legges på fylling som stedvis kommer til å gå noen titalls meter ut i 
Kjønnesvikvatn. Fyllingene estimeres til å utgjøre et areal mellom 10 000 m2 ved 
Ullsteinskredene og 8 000 m2  ved Voilen. Etter forurensningsloven §11 kan det gis tillatelse til 
mudring og utfylling i vassdrag. Dette dokumentet er utarbeidet i det henseende å benyttes 
som søknad om tillatelse til mudring og utfylling i Kjønnesvikvatn, samt forslag til nyttiggjøring 
av muddermasser på land i overgangssonene mellom veg/vann og veg/rasvoll ved 
Ullsteinskredene og Voilen.  

Som en del av søknadsprosessen ble tatt ut prøver av de øvre 10 cm. av bunnsedimentene 20-
21/11-2019. Prøveresultatene fra Ullsteinskredene bekrefter at sedimentene er rene. Ved 
Voilen er sedimentene forurenset der det er påvist forhøyede konsentrasjoner av flere PAH 
forbindelser og tungmetaller. I fyllingene er det tiltenkt å benytte sprengstein. Det skal 
gjennomføres flere avbøtende tiltak ved utfyllingsarbeidene som eksempelvis å benytte 
siltgardin for å hindre spredning av partikler, kontinuerlige målinger av partikler, oppsamling 
av plasthylser innenfor siltgardina, tørking av de forurensede sedimentene på et sted der 
avrenningen skjer på innsiden av siltgardina samt beregne risiko for spredning fra de tørkede 
forurensede sedimentene ved riste/kolonnetest.  

Utfyllingen påvirker ikke direkte gyteplasser, da funksjonsområdet i Steinlaupet ligger noe 
unna fyllingsområdet. Det går tapt en del arealer med beiteområder for fisk, særlig 
gruntvannsområder med kantsoner av overhengende bjørk. Potensiell planvirkning er knyttet 
til forstyrrelse av villrein (anleggsfasen) og omfattende utfyllinger i Kjønnesvikvatn. Disse 
forholdene er gitt en grundig vurdering, understøttet av flere fagnotat. Kunnskapen om 
tiltakets virkninger, jf. nml. §8, vurderes på dette grunnlaget som godt 
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1. Innledning 

FV 45 mellom Dalen og Valle i Tokke kommune er spesielt skredutsatt. Ved Voilen og 

Ullsteinskredene er en målsetning tryggere ferdsel på vinterstid. Vegen skal derfor utbedres og 

legges på fylling som stedvis kommer til å gå noen titalls meter ut i Kjønnesvikvatn. Slik vil det bli 

plass til skredmasser mellom fjell og veg i dagen. Omtrent 700 meter av den aktuelle 

strekningen er allerede opparbeidet på steinfyllinger langs strandsonen. Ved Ullsteinskredene 

ligger vegen forholdsvis tett på Kjønnesvikvatn, sørøst for Berhomsfjellet. Ved Voilen er området 

preget av rasmasser og ung vegetasjon i bratt skråning opp mot Berhomsfjellet. Kjønnesvikvatn 

er innsnevret med to nesten tilstøtende sand- og morenebanker (Statens vegvesen, 2015).  

Etter forurensningsloven §11 kan det gis tillatelse til mudring og utfylling i vassdrag. Det er 

ønskelig for prosjektet å sette i gang denne søknadsprosessen så tidlig som mulig. Av den grunn 

er dette dokumentet utarbeidet i det henseende å benyttes som søknad om tillatelse til 

mudring og utfylling i Kjønnesvikvatn, samt forslag til nyttiggjøring av muddermasser på land i 

overgangssonene mellom veg/vann og veg/rasvoll ved Ullsteinskredene og Voilen.  

Som en del av søknadsprosessen ble tatt ut prøver av bunnsedimentene 20-21/11-2019. 

Søknaden beskriver forurensningssituasjonen i sedimentene innenfor de planlagte 

utfyllingsarealene. Undersøkelsen dekker informasjonskravet til Trinn 1 risikovurdering om 

sedimentenes miljøgifttilstand der prøveprogram er utarbeidet i henhold til veileder M-350 for 

håndtering av sediment og M-409, risikovurdering av forurenset sediment. Søknaden inkluderer 

forslag til avbøtende tiltak for å unngå spredning av forurensning/partikler under mudring og 

utfylling, samt en beskrivelse av naturmiljø og redegjørelse for hvordan de miljørettslige 

prinsippene (§8 -§12) i naturmangfoldloven skal ivaretas. Når geotekniske undersøkelser er 

gjennomført og rapport for området foreligger, vil manglende detaljopplysninger beskrives i 

standard søknadsskjema og ettersendes til fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Vedlagt er 

også en rapport utarbeidet av Norconsult som beskriver påvirkninger på villrein og vannmiljø 

forøvrig. Det henvises også til reguleringsplanen for prosjektet som vil legges ut på høring innen 

sommeren 2020.  
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2. Metode – risikovurdering trinn 1

Prøvestrategi
Prøveprogram ble utarbeidet i henhold til veileder M-350/2015, Håndtering av sedimenter og

M-409, Risikovurdering av forurenset sediment.

Tiltaksarealene for utfyllingene estimeres til å være mellom 10 000 m2 (Ullsteinskredene) og 8

000 m2(Voilen) . Arealene defineres som mellomstore (> 1000m2, <30000m2) ut ifra tabell 1 i

veileder M-350/2018. Foreløpige beregninger tilsier at fyllingene vil gå omtrent 10 meter ut i

innsjøen, stedvis lengre avhengig av sted (figur 2.1 og 2.2).

Det ble tatt ut prøver fra fem stasjoner ved Voilen, mens ved Ullsteinsskredene ble det tatt

prøver fra fire stasjoner. Prøvene ble tatt ut fra de øvre 10 cm av sedimentene (det bioaktive

laget) ved hver stasjon vha. båt og van veen grabb med volum på 1000 cm3. Ved hver stasjon ble

det tatt ut fire replikatprøver som deretter ble blandet til en samleprøve. Totalt ni prøver fra

Voilen og Ullsteinsskredene ble levert til analyse (figur 2.3).

Figur 2.1 Tegningen illustrerer fyllingen ved Ullsteinskredene, oppdatert mai 2020
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Figur 2.2 tegning illustrerer fyllingen ved Voilen, oppdatert mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 Røde punkt viser stasjoner for uttak av sedimentprøver ved Ullsteinsskredene (til venstre) og Voilen (til 
høyre). Kart oppe i høyre hjørne med større utsnitt viser hvor prosjektet er lokalisert i landet (rødt punkt)  
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Prøvestasjonene har referansesystem UTM, sone 32 (tabell 2.1).

Tabell 2.1 Posisjon på alle prøvestasjoner innenfor det største tiltaksområdet

Parametervalg
Det ble analysert på følgende parametere beskrevet i veileder M-350/2015, håndtering av
sedimenter (tabell 2.2):

Tabell 2.2 Analyserte parametere

Analysene ble utført av ALS Laboratory Group Norway AS som er akkreditert for de aktuelle

prøvemetodene.

Gr up p e F o r b i nd e l se
Tungmetaller Hg, Pb, Cd, Cu, Cr,Hg,Ni, Zn,
Klorerte organiske forb indelser PCB- 7
Ikke k lorerte organiske forb indelser Enkeltforbindelser PAH- 16
Andre TOC, TBT
Fysisk karakter isering Vanninnhold, kgr

Ullsteinskredene Posisjon Voilen Posisjon

ST 1

Nord 6579324

ST1

Nord 6579099

Øst 423492 Øst 425522

ST 2
Nord 6579291

ST2
Nord 6579105

Øst 423669 Øst 425633

ST 3
Nord 6579237

ST3
Nord 6579108

Øst 423844 Øst 425751

ST4
Nord 6579201

ST 4
Nord 6579100

Øst 424013 Øst 425875

ST5

Nord 6579101

Øst 426001
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Kjemisk tilstand
Kjemisk tilstand settes med bakgrunn i verdikonsentrasjoner til utvalgte miljøgifter omtalt som

de prioriterte stoffene under vanndirektivet (Direktoratsguppen vanndirektivet , 2018). Mange

miljøgifter er tungt nedbrytbare og kan bioakkumuleres i næringskjeden. Liste over de

prioriterte stoffene i sediment står oppført i miljødirektoratets veileder M-608, grenseverdier

for klassifisering av vann, sediment og biota. Kjemisk tilstand til en vannforekomst kan ligge i

kategorien god eller dårlig kjemisk tilstand (figur 2.4). Per nå er de fleste grenseverdiene rettet

mot miljøkvalitetsstandarder i sediment i kystvann. Disse grenseverdiene benyttes inntil videre

også for klassifisering av miljøtilstand i ferskvannssediment.

Figur 2.4 Kjemisk tilstand i en vannforekomst

Klassifisering av sediment
Klassifiseringssystemet uttrykker forventet grad av skade på organismesamfunnet i vannsøylen

og i sedimentene (tabell 2.3). Man kan ut ifra dette identifisere områder som kan være påvirket

av lokale miljøgifter og vurdere eventuelle miljøeffekter og behov for tiltak. Klassifiseringen

gjøres med bakgrunn i målte konsentrasjoner av prioriterte stoffer og vannregionspesifikke

stoffer under vannforskriften (Miljødirektoratet, 2016). Grenseverdiene for Risikovurdering

trinn 1 tilsvarer grensen mellom Klasse II og Klasse III i miljødirektoratets veileder M-608,

grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. Sedimentene ansees å utgjøre en

akseptabel risiko og «friskmeldes» dersom:
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• Gjennomsnittskonsentrasjon for hver miljøgift over alle prøvene (minst 5) er lavere enn 

grenseverdien for Trinn 1, og ingen enkeltkonsentrasjon er høyere enn den høyeste av:  

o 2 x grenseverdien,  

o grensen mellom klasse III og IV for stoffet. 

• Toksisitetstest av sedimentet tilfredsstiller grenseverdiene for alle testene 

(Miljødirektoratet, 2015). 

 

Tabell 2.3 Klassifiseringssystem for vann og sediment 
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3. Resultater

Klassifisering i tilstandsklasser
Tabell 3.1 Klassifisering av sedimentene i Kjønnesvikvatn ved Ullsteinskredene. Hvite celler er ikke klassifisert.

* indikerer verdier der deteksjonsgrensen høyere enn satt grenseverdi.

Element Enhet
St 1.

Ullsteinskredet
St 2.

Ullsteinskredet
St 3.

Ullsteinskredet
St 4.

Ullsteinskredet
Grenseverdier

for trinn 1

TOC % TS 2,5 0,53 0,7 13

Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 27

Acenaftylen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 33

Acenaften µg/kg TS <10 <10 <10 <10 96

Fluoren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 150

Fenantren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 780

Antracen µg/kg TS <10* <10* <10* <10* 4,6

Fluoranten µg/kg TS <10 <10 <10 <10 400

Pyren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 84

Benso(a)antracen^ µg/kg TS <10 <10 <10 <10 60

Krysen^ µg/kg TS <10 <10 <10 10 280

Benso(b+j)fluoranten^ µg/kg TS <10 <10 <10 59

Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS <10 <10 <10 27 135

Benso(a)pyren^ µg/kg TS <10 <10 <10 <10 183

Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS <10 <10 <10 <10 27

Benso(ghi)perylen µg/kg TS <10 <10 <10 44 84

Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS <10 <10 <10 40 63

Sum PAH-16 µg/kg TS n.d. n.d. n.d. 180 2000

Sum PAH carcinogene^ µg/kg TS <100 <100 <100 180

Sum PCB-7 µg/kg TS <4 <4 <4 <4 4,1

As (Arsen) mg/kg TS <0.5 2,7 <0.5 13 18

Pb (Bly) mg/kg TS 13 17 6 63 66

Cu (Kopper) mg/kg TS 9 5,2 3 25 210

Cr (Krom) mg/kg TS 6,4 3,9 1,3 11 112

Cd (Kadmium) mg/kg TS <0.02 <0.02 0,03 0,45 1,5

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 0,06 0,52

Ni (Nikkel) mg/kg TS 4,3 4 1,9 10 42

Zn (Sink) mg/kg TS 45 55 15 84 139

Tørrstoff (L) % 33,6 67,5 40,2 12,7

TBT, effektbasert µg/kg TS <1* <1* <2* <2* 0,002

TBT, forvaltningsmessig µg/kg TS <1 <1 <2 <2 35
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Tabell 3.2 Klassifisering av sedimentene i Kjønnesvikvatn ved Voilen. Hvite celler er ikke klassifisert. * indikerer 

verdier der deteksjonsgrensen er høyere enn satt grenseverdi. Tall i kursiv indikerer uklassifiserte parametere over 

grenseverdi for risikovurdering trinn 1. 

Element Enhet St1. Voilen  St 2. Voilen St 3. Voilen  St 4. Voilen  St 5. Voilen 
Grenseverdier 

for trinn 1 

TOC % TS 0,32 12 15 20 16   

Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 27 

Acenaftylen µg/kg TS 41 <10 <10 <10 <10 33 

Acenaften µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 96 

Fluoren µg/kg TS <10 <10 <10 11 <10 150 

Fenantren µg/kg TS <10 <10 <10 19 <10 780 

Antracen µg/kg TS 12 <10* <10* <10* <10* 4,6 

Fluoranten µg/kg TS 140 <10 <10 240 32 400 

Pyren µg/kg TS 120 <10 <10 120 <10 84 

Benso(a)antracen^ µg/kg TS 99 <10 <10 15 <10 60 

Krysen^ µg/kg TS 120 <10 21 250 58 280 

Benso(b+j)fluoranten^ µg/kg TS 160 <10 60 550 180  

Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 110 <10 23 270 65 135 

Benso(a)pyren^ µg/kg TS 150 <10 <10 120 <10 183 

Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS 26 <10 <10 17 <10 27 

Benso(ghi)perylen µg/kg TS 86 <10 21 400 74 84 

Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 74 <10 18 340 80 63 

Sum PAH-16 µg/kg TS 1100 n.d. 140 2400 490 2000 

Sum PAH carcinogene^ µg/kg TS 830 <100 140 2000 460  

Sum PCB-7 µg/kg TS <4 <4 <4 <4 <4 4,1 

As (Arsen) mg/kg TS 1,2 7 9,2 1,2 13 18 

Pb (Bly) mg/kg TS 10 24 150 160 100 66 

Cu (Kopper) mg/kg TS 2,7 34 35 34 27 210 

Cr (Krom) mg/kg TS 1,5 8,1 14 13 11 112 

Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,04 0,92 0,15 1,2 1 1,5 

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 0,02 0,09 0,52 

Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 14 12 15 13 42 

Zn (Sink) mg/kg TS 19 140 93 160 140 139 

Tørrstoff (L) % 74,1 15,8 9,6 8,4 9,2  

TBT, effektbasert µg/kg TS <1* <2* <3* <3* <3* 0,002 

TBT, forvaltningsmessig µg/kg TS <1 <2 <3 <3 <3 35 

 

Analyseresultatene fra sedimentene i Kjønnesvikvatn ved Ullsteinskredene tilsvarer tkl.2 god 

eller lavere og er under grenseverdiene for risikovurdering Trinn 1 (tabell 3.1). Sedimentene på 
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stedet bekreftes derfor til å være rene. PAH forbindelsene antracen og TBT (effektbasert) er ikke 

klassifisert på grunn av for høy rapporteringsgrense. Benso(b+j)fluoranten, sum PAH-16 og sum 

PAH-carcinogene er ikke klassifisert da det ikke finnes klassifiseringsgrenser for disse 

parameterne. Dette gjelder for prøvene ved begge lokasjoner. TBT er meget giftig overfor flere 

typer marine organismer og grenseverdiene for økologiske effekter er derfor svært lave. TBT 

grenseverdi for tkl.2 i miljødirektoratets veileder M-608/2016, grenseverdier for klassifisering av 

vann, sediment og biota er 0,002 µg/kg. Så lave verdier er nesten umulig å analysere og siden 

stoffet bare er moderat nedbrytbart i sediment vil man omtrent overalt få overskridelse. 

Grenseverdien for risikovurdering trinn 1 på 35 µg TBT/kg (forvaltningsmessig) beholdes derfor 

inntil videre, selv om dette avviker fra grensen mellom tkl.2 og tkl.3 i klassifiseringssystemet 

(Miljødirektoratet, 2015). Resultatene viser at TBT konsentrasjonen ved Ullsteinskredene er 

lavere enn 2 µg/kg og langt under den forvaltningsmessige grenseverdien.  

Ved Voilen påvises det forhøyede konsentrasjoner for flere PAH forbindelser og/eller 

tungmetaller ved alle prøvestasjoner (tabell 3.2). Høyeste konsentrasjoner av sum PAH-16 

registreres i prøvene fra stasjon 1 og 4 med resultater på henholdsvis 1100 og 2400 µg/kg. Ved 

stasjon 1 overskrider seks av PAH-16 forbindelsene grenseverdien for risikovurdering trinn 1 

tilsvarende tkl.3, moderat (acenaftylen, antracen, pyren, benso(a)antracen) eller tkl.4, dårlig 

(benso(ghi)perylen, indeno(123cd)pyren. Ved stasjon 4 måles høye konsentrasjoner av 

benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen og Indeno(123cd)pyren tilsvarende tkl.4, dårlig, mens 

pyren, bly og sink tilsvarer tkl.3, moderat. Prøven fra stasjonen 5 har forhøyet konsentrasjon av 

indeno(123cd)pyren (tkl.4 dårlig), bly og sink (tkl.3 moderat). Ved stasjon 2 og 3 er alle de målte 

PAH-16 forbindelsene under grenseverdien for risikovurdering trinn 1. Det registreres imidlertid 

forhøyede sinkverdier ved stasjon 2 og forhøyede blyverdier ved stasjon 3 tilsvarende tkl.3, 

moderat.  
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Vurdering av kjemisk tilstand
Tabell 3.3 Kjemisk tilstand i sedimentene i Ullsteinskredene. Hvite celler med * indikerer uklassifiserte verdier der
deteksjonsgrensen er høyere enn grenseverdi.

Parameter Enhet

Kjemisk tilstand - prioriterte stoffer og prioritert farlige stoffer i
sediment, Ullsteinskredene

St.1 St.2 St.3 St.4 Grenseverdi

Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 27

Antracen µg/kg TS <10* <10* <10* <10* 4,6

Flouranten µg/kg TS <10 <10 <10 <10 400

Benso(k)fluoraten µg/kg TS <10 <10 <10 27 140

Benso(a)pyren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 180

Benso(ghi)perylen µg/kg TS <10 <10 <10 44 84

Indeno(123cd)pyren µg/kg TS <10 <10 <10 40 63

Pb (Bly) mg/kg TS 13 17 6 63 66

Cd ( Kadmium) mg/kg TS <0.02 <0.02 0,03 0,45 2,5

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 0,06 0,52

Ni (Nikkel) mg/kg TS 4,3 4 1,9 10 42

Tributyltinnforbindelser µg/kg TS <1* <1* <2* <2* 0,002

Tabell 3.4 Kjemisk tilstand i sedimentene i Voilen. Hvite celler med * indikerer uklassifiserte verdier der
deteksjonsgrensen er høyere enn grenseverdi.

Parameter Enhet

Kjemisk tilstand - prioriterte stoffer og prioritert farlige stoffer i sediment, Voilen

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 Grenseverdi

Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 27

Antracen µg/kg TS 12 <10* <10* <10* <10* 4,6

Flouranten µg/kg TS 140 <10 <10 240 32 400

Benso(k)fluoraten µg/kg TS 110 <10 23 270 65 140

Benso(a)pyren µg/kg TS 150 <10 <10 120 <10 180

Benso(ghi)perylen µg/kg TS 86 <10 21 400 74 84

Indeno(123cd)pyren µg/kg TS 74 <10 18 340 80 63

Pb (Bly) mg/kg TS 10 24 150 160 100 66

Cd ( Kadmium) mg/kg TS 0,04 0,92 0,15 1,2 1 2,5

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 0,02 0,09 0,52

Ni (Nikkel) mg/kg TS 2 14 12 15 13 42

Tributyltinnforbindelser µg/kg TS <1* <2* <3* <3* <3* 0,002

Ved Ullsteinskredene er konsentrasjonene for samtlige prioriterte stoffer under grenseverdiene
og sedimentene klassifiseres til god kjemisk tilstand (tabell 3.3).
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Sedimentene i Voilen klassifiseres til dårlig kjemisk tilstand der de målte konsentrasjonene

overskrider grenseverdiene for antracen, benso(a)fluoranten, benso(ghi)perylen,

indeno(123)perylen og bly (tabell 3.4).

Totalt organisk karbon og jordart
Korngradering beskriver partikkelstørrelsen i substratet, noe som har stor betydning for binding

av en rekke organiske miljøgifter og metaller. Resultatene viser at prøvene hovedsakelig består

av sand og siltig materiale (tabell 3.5 og 3.6, figur 3.1 og 3.2). Forurensninger kan også feste seg

til humuspartikler/organisk materiale. TOC verdiene viser at det er lite organisk materiale i

sedimentprøvene fra Ullsteinskredene bortsett fra prøve 4 hvor TOC konsentrasjonen er 13%og

finstoffandelen er høyere enn i de respektive prøvestasjonene. Sedimentene ved Voilen har

generelt høyere andel organisk innhold hvor TOC konsentrasjonene i prøve 2 til og med prøve 5

ligger mellom 12 og 16 %. I prøve 1 er imidlertid TOC verdien kun 0,32 %og finstoffandelen

utgjør bare 0,65% (tabell 3.1 og 3.2).

Tabell 3.5 Kornfordeling, vanninnhold og tørrstoff ved alle prøvestasjoner ved Ullsteinskredene

Stasjon Vanninnhold (%) Tørrstoff (%) Kornstr. >63 µm (%) Kornstr. 2-63 µm (%) Kornstr. <2 µm (%)

1 65,4 34,6 73,7 26,3 0,01

2 39,4 60,6 95,0 5,0 0,01

3 24,3 75,7 97,2 2,8 0,00

4 85,7 14,3 44,0 56,0 0,03

Tabell 3.6 Kornfordeling, vanninnhold og tørrstoff ved alle prøvestasjoner ved Voilen

Stasjon Vanninnhold (%) Tørrstoff (%) Kornstr. >63 µm (%) Kornstr. 2-63 µm (%) Kornstr. <2 µm (%)

1 27 73 99,4 0,65 0,00

2 86,7 13,3 72,3 27,7 0,01

3 92,8 7,24 37,8 62,2 0,03

4 90,9 9,05 50,8 49,2 0,03

5 90,3 9,7 36,9 63,0 0,03
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Figur 3.1 Korngradering av sedimentene i Kjønnesvikvatn ved Ullsteinskredene.

Figur 3.2 Korngradering av sedimentene i Kjønnesvikvatn ved Voilen.

Konklusjon
Prøveresultatene fra Ullsteinskredene bekrefter at sedimentene er rene.

Ved Voilen er sedimentene forurenset. Det er påvist forhøyede konsentrasjoner av flere PAH

forbindelser og tungmetaller inntil tkl.4, dårlig. Det uklart hva som er kilden til forurensningen.
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4. Naturmiljø

Kjønnesvikvatn
Kjønnesvikvatn ligger 812 meter over havet og har et areal på 0,928m2. Innsjøen har

vannforekomst-id 019-14146-L(Miljødirektoratet, 2020).

Kjønnesvikvatn er en relativt grunn innsjø, i alle fall mot aktuelle områder mot FV45, nord i de

områdene som kan bli berørt av utfylling. Det er imidlertid også noen dypere partier både

utenfor Voilen og Ullsteinskredene. Bunnsubstratet varierer mellom sand, stein og andre

finmasser (organisk). Det aktuelle tiltaksområdet i vann vurderes å ha funksjon som

beiteområder for fisk, særlig kantsonen med overhengende bjørk der nedfall fra trærne kan

tilføre næring for fisken. Det legges til grunn at ørret er dominerende fiskeart i innsjøen og at

denne gyter i forskjellige egnede bekker med inn- eller utløp i Kjønnesvikvatn. Ingen slike bekker

blir berørt av tiltaket. Det er mottatt informasjon om at den smale passasjen Steinlaupet i

Kjønnesvikvatn ved Voilen sies å være en viktig gyteplass for ørret.

Det ble i Kjønnesvikvatn tatt ut vannprøver for kjemiske analyser seksganger i perioden 3. juli til

23. september 2019. Analysene bekrefter tkl.2. god for total fosfor, mens pH og ANC er

klassifisert til tkl.1 svært god. Nitrogenkonsentrasjonen i innsjøen er lav der analyser tilsier tkl.1

svært god. Labilt aluminium tilsvarer tkl.3 moderat, da registrert gjennomsnitt ligger på

grenseverdien mellom tkl.2 god og tkl.3 moderat (tabell 4.1). Samlet økologisk tilstand for

Kjønnesvikvatn er god. Både planteplankton og forsuringsindeks tilsier svært god, mens de

fysiske-kjemiske kvalitetselementene trekker ned den samlede tilstanden god (tabell 4.2)

(Norconsult, 2020).
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Tabell 4.1 Fysiske-kjemiske resultater for Kjønnesvikvatn juli-september 2019 (kilde: norconsult)

Tabell 4.2 Økologisk tilstand i Kjønnesvikvatn (kilde: norconsult)

Virkninger i vann
Utfyllingen påvirker ikke direkte gyteplasser, da funksjonsområdet i Steinlaupet ligger noe unna

fyllingsområdet. Det går tapt en del arealer med beiteområder for fisk, særlig

gruntvannsområder med kantsoner av overhengende bjørk. Det tar tid før en ny kantsone

utvikles. I utfyllingssonen vil bunndyr begraves. Trykkbølger ved massefortrengning kan skade

og drepe fisk direkte. Graden av skade er avhengig av ladningens styrke og avstand mellom

ladning og fisk. Siden omfanget av sprengningene ikke er avklart kan risikoen ikke vurderes

nøyaktig. Det kan derimot antas at ladningene som skal settes i fyllingene er forholdsvis små og

har lokal virkning. Eksempelvis vil ladninger med 10-20 kg som er vanlig i slike tilfeller medføre

fiskedød i en omkrets av ca. 15-20 meter og kan ha skadevirkning i en omkrets opp mot 50-65

meter for sårbare stadier som egg. Viktige gytehabitat med egg (i bekker) vil ikke bli ikke

rammet i dette prosjektet. YM-planen vil konkretisere tiltak som reduserer skaden, eksempelvis

maksimal tillatt ladning og sprengningsmønster.
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De habitatkvalitetene som berøres av tiltaket finnes i rikt monn i andre deler av Kjønnesvikvatn. 

Den samlede påvirkningen av funksjonsområder for fisk vurderes derfor som lokal og, for 

vannforekomsten, liten.  

Tiltaket omfatter fylling av betydelige mengder sprengstein. Ved Ullsteinskredet vil fyllingen skje 

over en strekning på omtrent 750 meter mens ved Voilen utgjør strekningen ca. 400 meter. Målt 

horisontalt fra dagens strandkant til ny fyllingsfot på innsjøbunnen strekker inngrepene seg fra 0 

til nesten 30 meter ut i vannet. Det beslaglegges med andre ord et betydelig areal med 

strandsone og gruntvannsområder. Utfyllingen vil påvirke vannkvaliteten i anleggsfasen ved 

avdrift av organiske og mineralske partikler fra bunnsedimenter og utfyllingsmasser. I tillegg må 

det påregnes førhøyede konsentrasjoner av nitrogen der utfyllingsmassene består av 

sprengstein. Da innsjøen i utgangspunktet ikke er nitrogenbelastet og analyser bekrefter lave 

konsentrasjoner, tenkes det at sprengningsaktiviterer ikke vil gi negative varige konsekvenser 

for vannmiljø og økologisk tilstand i Kjønnesvikvatn. Under forutsetning at det settes opp 

avbøtende tiltak for å hindre partikkelavdrift ut av fyllingsområdet (siltgardin) vil dette i tilfelle 

gi en høyst lokal og svak midlertidig endring av vannkvaliteten. Partikler som kan skade gjellene 

på fisk vil holdes tilbake av siltgardina og sedimentere innenfor tiltaksområdet. 

Partikkelkonsentrasjonen i innsjøen utenfor siltgardinen vil erfaringsmessig holdes innenfor et 

nivå som gir små negative effekter for fisk, zoo- og plante-plankton. Tiltaket vurderes heller ikke 

å skape endring i vannkvaliteten som forringer fysisk-kjemiske og biologiske kvalitetselementer. 

Innsjøen forventes å komme raskt tilbake til dagens tilstand etter at tiltaket er ferdigstilt. Det 

kan imidlertid bli en periode med litt erosjon og utvasking av eventuelt finstoff i den nye 

strandkanten i fyllingsfoten. Omfanget vurderes å bli lite dersom man ikke legger mye finstoff i 

sonen som kan bli påvirket av bølgeslagserosjon. I driftsfasen vurderes tiltaket å ikke gi endring i 

forhold til dagens gode økologiske tilstand. Det forventes ikke utfordringer med dannelse av 

ammoniakk da konsentrasjonene av ammonium tenkes å bli svært lave. Det skal heller ikke 

gjennomføres aktiviteter som forventes å gi økning i pH eller temperatur. 

Tiltak som vil gjennomføres for å unngå spredning av forurensning ved håndtering av forurenset 

sediment ved Voilen og Ullsteinskredene er beskrevet i kapittel 6. Arbeidet vil følge vilkår som 
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gis i tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og regnes dermed ikke som en negativ

planvirkning.

Virkninger på land
Dette anses ikke relevant for søknaden men behandles av reguleringsplanforslaget med vedlegg.

Gjennomgang av naturmangfoldlovens miljørettslige
prinsipper

Iht. naturmangfoldlovens §7 skal prinsippene i lovens §§8 til 12 legges til grunn ved utarbeidelse

av reguleringsplaner. Utsjekk av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kap.2 er gitt

i reguleringsplanforslaget.

Under refereres det til den mest relevante delen av gjennomgangen.

Det er samlet betydelig ny kunnskap vedrørende naturverdier i influensområdet for dette

prosjektet. Tiltaket er låst innenfor temmelig snevre arealformål, slik at det er liten usikkerhet

omkring lokaliseringen. I sum vurderes kunnskapen om verdier og tiltaket som god, og dermed

godt egnet som beslutningsgrunnlag, jf. nml. §8. Potensiell planvirkning er knyttet til forstyrrelse

av villrein (anleggsfasen) og omfattende utfyllinger i Kjønnesvikvatn. Disse forholdene er gitt en

grundig vurdering, understøttet av flere fagnotat. Kunnskapen om tiltakets virkninger, jf. nml.

§8, vurderes på dette grunnlaget som godt.

Tiltaket vil ikke legge til rette for ny virksomhet som representerer problematiske framtidige

tilleggsvirkninger for naturmangfold. For terrestriske naturtyper og vannmiljø vurderes

virkningene som forholdsvis små og økosystemene som langsiktig tålesterke for den aktuelle

påvirkningen. Tiltaket kan ikke påvirke muligheten til å nå forvaltningsmål for arter, naturtyper

eller økosystemer knytta til disse økosystemene, og det er dermed heller ikke

beslutningsrelevant samlet belastning jf. nml §10.

Ytre miljøplan for prosjektet vil sørge for at nødvendige miljøtiltak følges opp og nødvendig

avklaring etter særlovverk gjøres. Kostnaden for videre miljøoppfølging vil dekkes av

tiltakshaver, jfr. naturmangfoldloven §11.
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I nml. §12 står følgende: For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering

av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste

samfunnsmessige resultater. Angående «alternativ lokalisering» finnes ikke alternativer som

sørger for en tilstrekkelig god måloppnåelse og samtidig unngår omfattende inngrep i vann.

Angående anleggsteknikk og driftsteknikk vil dette adresseres i arbeidet med prosjektering og

konkurransegrunnlag, jf. også plan for Ytre miljø.

Mudring og utfylling
Foreløpige estimat tilsier at fyllingenestotale volum vil utgjøre ca. 27000 m3 ved Ullsteinskredene og

22000 m3 ved Voilen. Fyllingenes volum i vann ved Ullsteinskredene vil utgjøre omtrent 16000 m3

og beslaglegge ca. 10700 m2 av littoralsonen. Ved Voilen vil fyllingens dimensjon i vann utgjøre

ca. 16900 m3 der omtrent 8200 m2 av littoralsonen beslaglegges. I tillegg kan innsjøbunnen i

nær tilknytning til fyllingene endre noe karakter som følge av mudrings -og utfyllingsprosessen.

Dybdemålinger ved bruk av multistråle ekkolodd viser liten vanndybde i det meste av området,

men mindre lokale områder med større dyp i begge fyllingsområdene. Største dybde er registrert

øst for Ullsteinskredene. Prosjektert fyllingsfot er her antatt i dybde ca. 8m.

Sedimenter i vannbunn er sondert fra isnivå ved bruk av håndholdte stikkstenger. Det er påvist

lag med liten sonderingsmotstand og tykkelse inntil ca. 4,5 meter i fyllingsområdet ved Voilen

og inntil ca. 2,5 meter ved Ullsteinskredene. For å oppnå tilfredsstillende fyllingsstabilitet under

og etter anleggsfasen forutsettes det at lagene må mudres bort.

Det vil bli behov for mudring av bunnsedimenter både ved Ullsteinskredene og ved Voilen.

Metode for mudring vil i all hovedsak være masseforskyving, men ved Voilen vil det øvre

forurensede sedimentlaget fjernes ved graving.

Masseforskyving planlegges utført ved bruk av sprengning. Sprengladning plasseres i rør under/ i

fylling eller som påleggsladning på fyllingsfot. Førstnevnte metode vil bli prioritert.

Sedimentene som fortrenges vil forflytte seg utover i profilet. Bunnens helning og sedimentenes

mektighet vil påvirke dannelsen av ny bunn på utsiden av fylling. Masseforskyvingsprosessen
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kan gi lokalt grunne mudderbanker om de fortrengte sedimentene akkumuleres over et lite 

område.  

De forurensende sedimentene ved Voilen skal som nevnt graves opp. Det er ikke prøvetatt i 

dybden, men erfaringsmessig er det de øverste 10 cm. (bioaktive laget) som er forurenset. Det 

vurderes derfor slik at det vil være tilstrekkelig å fjerne de 30 øverste cm. av sedimentene da det 

kan forventes rene sedimenter dypere enn dette. Dette tilsvarer omtrentlig 3000 m3. Det er i 

dag lite stedlige jordmasser på stedet. Gjenbruk av de forurensede sedimentsmassene på land 

er derfor ønskelig. Løsningen vil i tillegg bidra til redusert CO2 avtrykk ved å unngå unødig 

transport over lange avstander.  

De forurensede sedimentene ved Voilen vil avvannes i nærhet til lokasjonen hvor massene tas 

opp og avrenningsvannet ledes tilbake til innsjøen innenfor siltgardinen. Etter tørking vil de 

forurensede sedimentene benyttes i fyllingsskråning ved Voilen og overdekkes med ca. 10 cm. 

lokal jord for naturlig revegetering og etablering av vekststerk kantsone på begge sider av vegen 

mellom veg og vann samt mellom veg og rasvoll. Ved Ullsteinskredene vil de rene sedimentene 

tørkes på land og benyttes i fyllingsskråning og overdekkes med ca. 10 cm. lokal jord for naturlig 

revegetering og etablering av vekststerk kantsone på begge sider av vegen mellom veg og vann 

samt mellom veg og rasvoll. 

I fyllingene er det som nevnt tiltenkt å benytte sprengstein. Det er fokus på å benytte kortreist 

stein. Det sees mulighet for massetak i nærhet til prosjektet i tilknytning til 

reguleringsplanarbeidet for skredsikring ved Lauvåsnuten nær store Bjørnevann i Valle. Med 

fokus på klima ved fylkeskommunale utbyggingsprosjekter er et av målene å redusere CO2 

utslippet fra transport. Sprengstein er også godt egnet i forhold til de kvalitetskrav byggherren 

stiller.  
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5. Vurdering og forslag til tiltak 

Det er ofte et vilkår for tillatelse å gjennomføre avbøtende tiltak for å hindre spredning av 

forurensede partikler mens fyllingsarbeidene pågår. 

Under fremkommer forslag til tiltak ved utfyllingsarbeidene i Voilen og Ullsteinskredene: 

• Sette ut siltgardiner på utsiden av fyllingsarealene mens arbeidet pågår for å hindre 

spredning av partikler. 

• Det vil bli satt bestemmelser til hvordan siltgardinene tilpasses, forankres og 

vedlikeholdes samt tidsperiode for når den skal stå ute. 

• Turbiditet skal overvåkes med logger plassert maksimalt 50 meter på utsiden av 

siltgardinene. Forslag til grenseverdier:  

       Kortvarig gjennomsnittsverdi (<24t)= 20NTU.  

       Langvarig gjennomsnittsverdi (>24t)=10NTU. 

• Det vil bli gjort førundersøkelser ved logger i sommerperioden året før anleggsstart for 

referansemålinger på turbiditet, ledningsevne og pH. 

• Under utfylling skal plastavfall inkludert plasthylser samles opp innenfor siltgardinene en 

gang per døgn med håv fra båt. 

• Sedimentmassene ved Voilen skal tørkes i nær tilknytning til innsjøen slik at 

avrenningsvannet ledes tilbake innenfor siltgardinen og ikke spres til andre miljø.  

• Avsatt areal for avrenning av forurensede sedimenter ligger inntil eksisterende vei hvor 

det antatt er noe forurensing i grunnen.  

• Ved Voilen skal det tas ut prøver av de tørkede sedimentene for riste/kolonnetest for å 

kartlegge utlekkingspotensiale for miljøgifter til naturmiljøet.  

• De tørkede forurensede sedimentene skal benyttes i fyllingsskråningene ved Voilen og vil 

overdekkes med omtrent 10 cm. stedegen jord for revegetering av lokale arter.  

• De tørkede rene sedimentene skal benyttes i fyllingsskråningene ved Ullsteinskredene  

og vil overdekkes med omtrent 10 cm. stedegen jord for revegetering av lokale arter. 
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Oversiktstegning, fylling ved Ullsteinskredene
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Oversiktstegning, fylling ved Voilen
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