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Blå Arkitekter Landskap 

v/ Louise Robinson 

Stockholm        Oslo, 3. april 2019 

 

 

 

Vurdering av bekken i Strømsdalen, i forhold til vannforskriften § 12  

Det vises til Rælingen kommunes kvalitetskrav i en reguleringsplanprosess for 

Strømsdalen – Planid:123. På side 5, under kravpunkt «Natur», delkrav «Bekkelukking, 

vann og kantsoner» fremkommer at «Dersom planområdet omfatter en vannforekomst 

skal vannforskriften § 12 vurderes». 

 

Videre vises det til «Veiledning til bruk av vannforskriften §12» datert 23.02.2015 der 

det blant annet står: «Vannforskriften retter seg mot offentlige myndigheter. Forskriften 

setter rammer for vannforvaltningen, men den endrer ikke gjeldende ansvarsfordeling 

mellom de ulike sektormyndighetenes ansvar for lovverk og virkemidler. Det er derfor 

den aktuelle sektormyndigheten for det omsøkte tiltaket som foretar vurderingen etter § 

12, både om den kommer til anvendelse og om vilkårene i § 12 er oppfylt.» 

 

I følge nasjonale føringer datert 19. mars 2019 ønsker Regjeringen å «styrke norsk 

vannforvaltning og følge opp vannforskriften». Man skriver videre at: «Kommunene har 

en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. … Videre er kommunens 

arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god tilstand i norsk vann. Gjennom 

arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta 

naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø. 

Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging 

for å nå målet om god tilstand i norsk vann. Kommunene vil på denne bakgrunn være 

sterkt involvert i arbeidet i vannregionutvalget og særlig arbeidet i vannområdene.»  

 

Vurdering av om bekken i Strømsdalen er et vassdrag etter vannressursloven og 

vannforskriften 

BioFokus har, på oppdrag av Blå Arkitekter, gjort en foreløpig vurdering av om bekken i 

Strømsdalen kommer inn under forskriftens krav til vassdrag og gjort en vurdering av 

hvilken betydning §12 i Vannforskriften har for forvaltning av bekken videre. Det er 

imidlertid offentlige myndigheter som er ansvarlig for den endelige vurderingen. 

Nasjonale føringer innenfor norsk vannforvaltning vektlegger i dag samfunnssikkerhet, 

sikre flomveier og bekkeåpninger.     

 

En bekk med årssikker vannføring er definert som: «vannføring som ved 

middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert 

tiende år i gjennomsnitt». På generelt grunnlag tørker bekker i nedbørsfelt som er 

mindre enn 1 km2 og har lavvannføring (5-persentil (1/5-30/9) på under 1-2 liter vann 

per sekund og kvadratkilometer ofte ut i kortere perioder i den tørreste delen av 

sommeren (juli-august) og kan ikke anses å ha årssikker vannføring (pers. medl. 

hydrolog Kai Fjeldstad, HydraTeam). Kildebekker vil imidlertid kunne ha årssikker 

vannføring selv i små nedbørsfelt med lav vannføring.  

  

Bekken i planområdet inngår i et nedbørsfelt med et areal på ca. 0,8 kvadratkilometer 

med utløp i Nitelva. Middelvannføringen i bekken er på 20,8 l/(s*km2 ) og alminnelig 

lavvannføring er på 0,3 l/(s*km2 ). Tørreste periode er fra 1. mai til 30. september da 
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vannføringen i perioder kan være så lav som 0,2 l/(s*km2 ) (data fra NGUs nettbaserte 

verktøy NEVINA). NEVINA har en feilmargin på ±20 % og gir derfor heller en pekepinn 

enn en sikker vurdering av bekkens egenskaper. Det er imidlertid vurdert at datasettet er 

godt nok for å vurdere om bekken i Strømsdalen har årssikker vannføring.  

 

Bekken ligger i en ravinedal som har gravd seg ned i marine avsetninger. Det er ikke 

elveavsetninger eller andre grovkornete avsetninger i øvre del av nedbørsfeltet. Det er 

derfor ikke sannsynlig av bekken er en kildebekk, men heller en bekk som får største 

delen av vannforsyningen fra overflateavrenning fra nedbør.  

 

 
Figur 1. Nedbørskart med beregnet vannføring for bekken i Strømsdalen. Data fra NEVINA. Fullstendig rapport 

i vedlegg. 

 

På bakgrunn av dette vurderes bekken i Strømsdalen ikke å være en bekk med årssikker 

vannføring og den faller derfor ikke direkte inn under vassdrag som skal vurderes etter 

vannressursloven eller vannforskriften. Lovverket åpner imidlertid også for å inkludere 

vassdrag som dekkes av beskrivelsen under §2 Vannressursloven: «Som vassdrag 

regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra 

omgivelsene.» Bekken er opprinnelig en ravinebekk og går omvekslende gjennom urbane 

områder og omvekslende gjennom ravineskog. Der bekken går gjennom skog har den 

biologiske kvaliteter knyttet til fuktig, til dels flompåvirket natur og vil der tolkes som et 

vassdrag som skiller seg fra de ellers urbane omgivelsene. Bekken faller sannsynligvis 

inn under vassdrag som «atskiller seg tydelig fra omgivelsene» og skal derfor 

sannsynligvis vurderes. Det er imidlertid en skjønnsmessig vurdering som må gjøres fra 

fall til fall av den offentlige myndighet som har ansvar i den aktuelle saken, i dette tilfelle 

Rælingen kommune.  
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Økologisk tilstand i bekken i Strømsdalen 

I vannforskriften er den økologiske tilstanden uttrykt som klassene svært god, god, 

moderat, dårlig og svært dårlig. Det er ikke gjort grundige undersøkelser av bunnfauna i 

bekken og heller ikke blitt utført vannkjemiske målinger i forbindelse med biologisk 

kartlegging av bekken. Bekken inngår imidlertid i vannforekomsten «Tilløpsbekker til 

Svellet under marin grense» med vannforekomst-id: 002-3528-R (Vann-nett) og er der 

klassifisert som en vannforekomst med moderat økologisk tilstand, basert på målinger i 

en annen bekk i samme vannforekomst (https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3528-

R). Klassifiseringen av vannforekomstens økologiske tilstand baserer seg først og fremst 

på kjemiske og biologiske parametere og ikke fysiske. Målsettingen for denne 

vannforekomsten er satt til god, med måloppnåelse i perioden 2022-2027.  

 

 
Figur 2. Bekken i Strømsdalen (t.v.) inngår i vannforekomst «Tilløpsbekker til Svellet under marin grense» med 

vannforekomst-id: 002-3528-R (Vann-nett) (t.h.) og er klassifisert som en del av en vannforekomst med moderat 

økologisk tilstand.   

  

Vurdering av tiltakets betydelse for økologisk tilstand 

Vannforskriften §12 skal brukes når et tiltak kan føre til forringelse av vannforekomsten. 

Det regnes kun som forringelse av økologisk tilstand i bestemmelsens forstand dersom 

man går fra en tilstandsklasse til en annen og dersom tiltaket er av større varighet.  

 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3528-R
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3528-R
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Tiltakets omfang er drøftet i dette brevet på bakgrunn av informasjon fra Blå Arkitekter 

oversendt 03.04.2019 (figur 3). Bekken i Strømsdalen har en total opprinnelig 

utstrekning på ca. 1700 m, men er per i dag påvirket både av veien/sykkelveien som går 

langs etter bekken, av bebyggelse og veier på kryss av bekken og av rørlegging av 

bekken både oppstrøms og nedstrøms undersøkelsesområdet.  

 

Bekken vil ved gjennomføring av tiltaket legges i rør over en strekning på 82,6 m 

innenfor undersøkelsesområdet. Et overvannsanlegg med en utstrekning på 43 m 

planlegges i deler av strekningen, men dette vil ikke ligge på dagens bekkehøydenivå. 

Bekken vil sammenlagt miste ca. 80 m av sin naturlige lengde, med naturlig kantsone. 

Tiltaket vil ikke ha kortvarig varighet, men vil innebære en permanent 

rørlegging/omforming av bekken.  

 

Tiltak i en enkelt bekk i en større vannforekomst, som består av et 10-tall bekker, vil 

antakeligvis ikke føre til reduksjon av tilstandsklassen for hele vannforekomsten. For å 

gjøre en vurdering av økologisk tilstandsendring skikkelig må bekken sannsynligvis 

skilles ut som en egen forekomst og en vurdering av økologisk tilstand i dag og etter 

tiltak vil være nødvendig. Dette har ikke vært mulig innenfor rammene til dette 

oppdraget. Det er heller ikke sikkert at rørlegging av deler av denne bekken vil påvirke 

kjemien eller forekomsten av bunndyr oppstrøms eller nedstrøms tiltaket i bekken. 

 

Det foreslåtte tiltaket vil imidlertid påvirke den delen av denne bekkestrekningen som i 

dag har det mest naturlige løpet, den mest naturlige flomdynamikken og den mest 

naturlige vegetasjonen i hele bekkeløpets lengde. Rørlegging av denne delen vil også 

gjøre det vanskeligere å nå miljømålet god økologisk tilstand for vannforekomsten da 

den naturlige kantsonen i denne bekken, som i dag bidrar med selvrensing av vannet, vil 

måtte fjernes over en strekning på 80 m. Om tiltaket vil redusere vannforekomstens 

tilstandsklasse fra moderat til dårlig vil måtte endelig vurderes av ansvarlig offentlig 

myndighet, i dette tilfelle Rælingen kommune. I vannregion Glomma, som denne bekken 

tilhører, er Østfold Fylkeskommune vannregionsmyndighet som kan komme med 

eventuelle innsigelser. Rælingen kommune bør også vurdere om tiltaket er i tråd med 

nasjonale føringer innenfor norsk vannforvaltning og vedtatte miljømål for 

vannforekomster. 

 

Med vennlig hilsen 

BioFokus 

 

Sign. 

Ulrika Jansson 

 

 

Kilder 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Lovdata.no) 

Lov om vassdrag og grunnvann (Lovdata.no) 

Beregning av nedbørsfelt og minstevannføring (Nevina.no)  

Klassifisering av økologisk tilstand (Vann-nett.no) 

Kvalitetskrav i en reguleringsplanprosess for Strømsdalen – Planid:123 

Veiledning til bruk av vannforskriften §12, datert 23. februar 2015 

Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale 

Vannforvaltningsplanene, datert 19, mars 2019  
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Figur 3. Tiltaket vil innebære at den opprinnelige bekken vil bli lagt i rør over en strekning på ca. 80 m (markert 

med lilla) i den mest naturlige delen av den totale bekkestrekningen. Endelig vurdering av om dette vil påvirke 

klassifiseringen av bekken fra moderat til dårlig eller svært dårlig må gjøres av offentlig myndighet. 


