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Forord 

Tilstrekkelig tilgang på rent vann er livsviktig for oss mennesker. Vann berører livene våre i stor grad. Aller 

viktigst er vann til drikke, vasking, jordvanning og matlaging, men vann er også viktig til næringsformål og til 

rekreasjon. Vann kan også ha negativ innvirkning i form av spredning av sykdommer og smitte. I store deler av 

verden er også flommer en trussel. Klimaendringer kan føre til at dette problemet blir enda større.  

En god forvaltning av de vannforekomstene vi har rundt oss er nødvendig for å ivareta alle bruksformål som 

nevnt over. Nok vann med tilstrekkelig god kvalitet er derfor svært viktig. 

Denne og de andre delrapportene som sammen utgjør Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø, vil 

forhåpentligvis bidra til at vi tar bedre vare på vannressursene og gjennomfører de tiltak som er nødvendige for 

at samfunnet skal kunne få dekket sitt vannbehov i fremtiden.  

 

Sandefjord 6. november 2015 

Ole Jakob Hansen 
Delprosjektansvarlig 
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1 Innledning 
 

Denne rapporten er en av 5 delrapporter, som til sammen utgjør Hovedplan for vannforsyning, avløp og 

vannmiljø. Rapporten beskriver vannforekomstene i Sandefjord, status for miljøtilstanden, brukerinteresser, 

mål og tiltak. Vannforekomstene i Sandefjord kan deles inn i: 

• Goksjø 

• Kystnære bekker 
o Virikvassdraget (Virikbekken, Brønnumbekken, Marumbekken) 
o Ruklabekken 
o Haslebekken 
o Unneberg- og Frombekken 
o Rovebekken 

• Kystvann 
o Sandefjordsfjorden 
o Mefjorden 
o Tønsbergfjorden 

 

De andre delrapportene omfatter vannforsyning, kommunalt avløp, avløp i spredt bebyggelse og nærings- og 

industriutslipp. 

Hensikten med delrapporten er å ha et styringsdokument for forvaltningen av vannforekomstene i Sandefjord 

kommune. De beskrevne målene som tar utgangspunkt i vannforskriftens bestemmelser, vil være styrende for 

nødvendige tiltak for å ta vare på og forbedre miljøtilstanden i vannforekomstene.  

Dammene i Sandefjord kommune har tidligere blitt kartlagt, tiltak for å ta vare på dammenes kvaliteter er 

foreslått og for mange dammer gjennomført. Fokuset på dammene har i større grad vært i forhold til 

naturmangfold og friluftsliv, og mindre i forhold til vannmiljø. Dammene er derfor ikke beskrevet i denne 

rapporten, bortsett fra Bugårdsdammen.  
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2 Vannforekomstenes historie 

2.1 Endringer i vannforekomstene opp igjennom tidene 

Vannforekomstene i Sandefjord har historisk sett hatt svært ulik betydning opp gjennom tidene. For de første 

menneskene som bosatte seg i Sandefjord var trolig vannforekomstene viktig i forbindelse med næringssøk, 

spesielt etter fisk. Menneskenes bruk av vannforekomstene var trolig i tråd men den økologiske balansen, og 

hadde ingen negativ innvirkning.  

 

Helt til nyere tid har vannforekomstene hatt en god økologisk tilstand. Dette endret seg drastisk på 1900-tallet 

for en rekke vannforekomster. Etter hvert som vannklosettet ble innført, ble det bygget avløpssystemer for å 

lede avløpsvannet til vannforekomstene, i første omgang uten noen rensing. Samtidig ble jordbruket 

intensivert, bekker ble kanalisert og rettet ut og forurensning fra husdyr-produksjon økte. 

Næringsvirksomheter langs vannforekomstene hadde ingen rensing av sine utslipp. Tiltakene førte til at mange 

vannforekomster fikk en mindre god økologisk status. Bekker ble også lukket fordi de med den økte 

forurensningen var illeluktende og lite tiltalende for beboerne i Sandefjord. Bekkelukkingene medførte at 

vannforekomstene ble en del av avløpssystemet. Dette gjelder Ruklabekken, Haslebekken og delvis Virikbekken 

i Sandefjord. 

 

Fra rundt 1970- tallet så man behov for å ta tak i forurensningskildene, og de positive verdiene som 

vannforekomstene representerte ble i større grad verdsatt. Renseanlegg for avløpsvann ble bygget, og i 

landbruket ble det bedre kontroll med gjødselskjellere og silopressaft, samtidig som det ble fokusert på bedre 

gjødselsplanlegging. Næringsvirksomhetene fikk pålegg om å begrense sine utslipp og negative påvirkinger. 

Dette arbeidet foregår fremdeles i dag, og vannforekomstenes positive betydning har økt vesentlig med 

innføring av Vannforskriften, og kravet til god økologisk status. 

  

2.2 Gjennomførte tiltak for å bedre vannkvaliteten 

Den negative påvirkningen av vannforekomstene skyldes i hovedsak tre ulike påvirkningskilder; 

 

- Landbruksforurensning 

- Avløpsvann fra bebyggelse 

- Næringsutslipp 

 

I landbruket har det vært fokus på å redusere direkte utslipp for eksempel fra gjødselskjellere og siloer. Det har 

vært gjennomført tiltak for å optimalisere gjødslingen og optimalisere jordbearbeidingen for å redusere 

avrenningen av næringssalter til vannforekomstene. 

 

For å redusere den negative påvirkningen fra kommunalt avløpsnett har det de senere år vært fokusert på 

separering av avløpsvann og overvann. Dette vil gi færre utslipp av avløpsvann gjennom overløp til 

vannforekomstene.  Generell forbedring av avløpssystemet gjennom fornyelse og oppgraderte anlegg vil også 

gi færre og mindre utslipp til vannforekomstene.  

 

Næringsvirksomheter med utslipp som kan påvirke vannforekomstene har pålegg om å rense utslippet slik at 

det ikke medfører negative konsekvenser i vannforekomstene. Dette gjelder både små virksomheter som 

bilvaskefirmaer og større næringsbedrifter i Sandefjord.  
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3 Vannforskriften 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) har som formål å gi rammer for fastsettelse av 

miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende 

tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig 

kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.  

 

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 

miljøtilstand (god økologisk og god kjemisk tilstand) (figur 1). Det er 

utarbeidet kriterier og parametre for gjennom kjent kunnskap og nye 

målinger kunne vurdere vannforekomstenes miljøtilstand. Dersom 

miljøtilstanden er under grensen for bærekraftig bruk, skal den 

gjennom tiltak endres slik at vannforekomsten igjen får god økologisk 

og kjemisk tilstand. Miljøtilstanden kan ikke endres negativt i en 

vannforekomst.  En god vannkvalitet i vannforekomstene gir grunnlag 

for en god miljøtilstand. Brukerinteressene i en vannforekomst henger 

nøye sammen med miljøtilstanden, for å ivareta brukerinteressene må 

derfor miljøtilstanden i de fleste tilfeller være god.  

 

Arbeidet med vannforskriften er organisert gjennom vannregioner, der 

Buskerud fylkeskommune har det overordnede ansvaret for Vest – 

Viken som omfatter Vestfold. Vestfold fylkeskommune representerer 

vannregionmyndigheten i Vestfold. Vannregionene er delt inn i 

vannområder, Sandefjord er med i to vannområder, Numedalslågen og 

Horten – Larvik. 

 

For Numedalslågen er det utarbeidet forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram (Buskerud 

fylkeskommune 2009).  Målet om god økologisk og kjemisk vannkvalitet skal nås i løpet av 2015 (første 

planperiode iht vannforskriften). Det betyr at de nødvendige tiltak som skal gjennomføres skal ha gitt den 

ønskede effekt innen utgangen av 2015. For Horten – Larvik er arbeidet igangsatt i 2012, fristen for å nå målene 

er 2021 (andre planperiode). Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 har vært til 

høring i 2014 og forventes å bli vedtatt i 2015. 

 

Det er forutsatt i vannforskriften at sektormyndighetene skal følge opp de tiltakene som er beskrevet, innenfor 

de frister som er nevnt over. For en del tiltak vil kommunen være sektormyndighet, spesielt gjelder dette 

innenfor avløp (kommunalt og spredt bebyggelse).   

 

Miljømyndighetene har opprettet flere nettsider med informasjon om vannforskrift – arbeidet generelt, og det 

arbeidet som foregår i vannområdene (www.vannportalen.no) (www.vann-nett.no). 

  

Svært god 

Figur 1. Grense for miljøtilstand i 

vannforekomstene 
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4 Goksjø 

4.1 Status og beskrivelse 

Goksjøvassdraget ligger nord for Raet ved Sandefjord (figur 2). Størstedelen av selve innsjøen Goksjø ligger i 

Sandefjord kommune, men både Larvik og Andebu kommune har arealer i Goksjø. Nedbørsfeltet til Goksjø er 

på hele 191 km2, og størstedelen av nedbørsfeltet ligger nord for innsjøen. Nedbørsfeltet ligger i kommunene 

Stokke, Lardal og Re, i tillegg til de kommunene som har areal i selve innsjøen.  Innsjøens areal er på ca. 3.0 

km2.  

 
 

 

Figur 2 - Goksjø - innsjøen, innløpsbekker og utløp 

Goksjø er en typisk næringsrik lavlandsinnsjø med stor produksjon av vannplanter og alger. Dominerende 

fiskeslag er abbor og gjedde. Innsjøen har to store innløp nord i vannet, Storelv og Skorgeelva. Utløpet, 

Hagneselva, går også ut i nordenden av vannet. Hagneselva ender i Åsrumvannet, som igjen går ut i 

Numedalslågen. Goksjøvassdraget er således en del av Numedalslågen. Mange mindre bekker drenerer til 

Goksjø fra sørsiden i Sandefjord kommune (Solbergbekken, Bøbekken, Semsbekken, Vesletrabekken og 

Hotvedtbekken). 

 

I tråd med vannforskriften er det utarbeidet Forvaltningsplan med tilhørende Tiltaksprogram for 

Numedalslågen inklusiv Goksjø – vassdraget. Planen setter mål for vannmiljøet, viser avlastningsbehov og tiltak 

for å nå målene.  
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4.2  Miljøtilstand 

Vannkvaliteten i Goksjøvassdraget har vært undersøkt fra 1980 - tallet, vannkvaliteten har i beskjeden grad 

endret seg i positiv retning.  Siste helhetlige undersøkelser ble gjennomført i 2004 (Hansen 2004).  Niva / Nina 

gjennomførte undersøkelser i selve innsjøen i 2009 og 2011, som ledd i basisovervåkingen av 

vannforekomstene i Norge (Schartau et.al.2011 og Schartau m.fl. 2012). I 2012 og 2013 har Sandefjord 

kommune undersøkt vannkvaliteten i innsjøen (Simonsen 2012, Andersen 2013).  

 

 
 

Figur 3 - Fosforkonsentrasjon i Goksjø i 2009- 2013, målsetting (19 ug/l) og klassifiseringsverdier  

Resultatene viser at Goksjø har en moderat til dårlig miljøtilstand. Dette betyr at miljøtilstanden ikke er 

tilfredsstillende i forhold til kravene i vannforskriften.  Det er virkningen av næringssalter (fosfor og nitrogen) 

og planteplankton som er grunnlaget for vurdering av miljøtilstand (figur 3 viser virkningen av fosfor). 

Blågrønnalger blomstrer tidvis opp i Goksjø.  

 

Sentrale påvirkingskilder til vannkvaliteten i Goksjøvassdraget er avløp i spredt bebyggelse, kommunale avløp 

og jordbrukstilførsler (avrenning fra dyrka mark, erosjon i bekkekanter, m.m.). 

  

Goksjøvassdraget har stor betydning for naturmangfoldet. Innsjøen og bekkene er karakterisert som viktig i 

forbindelse med kartlegging av naturmangfoldet (Hansen 2001). 
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4.3 Brukerinteresser 

Det er mange brukerinteresser knyttet til Goksjøvassdraget. Friluftsliv er en viktig brukerinteresse (fisking, 

bading, båtliv, jakt). For jordbruket omkring Goksjø er jordvanning en viktig næringsinteresse. Vassdraget er en 

del av det nasjonale laksevassdraget Numedalslågen. Dette innebærer blant annet at det er restriksjoner på 

bruk av fiskeutstyr (utstyret må desinfiseres).  

 

4.4 Mål 

Miljømål for Goksjøvassdraget ble foreslått i forbindelse med tiltaksarbeidet for å bedre vannkvaliteten tidlig 

på 2000- tallet. Tiltaksarbeidet var et samarbeid mellom Andebu, Stokke, Sandefjord og Larvik kommune og 

grunneierne. Forvaltningsplanen for Numedalslågen med tilhørende tiltaksprogram har som en videreføring av 

dette arbeidet fastsatt følgende mål for Goksjøvassdraget: 

 

• Fosforkonsentrasjonen i innsjøen skal ikke overstige 20 ug/l. 

• Bakterieinnholdet skal ikke overstige 100 TKB / 100 ml generelt, og ikke over 20 TKB / 100 ml der 

vannet benyttes til jordvanning. 

 

Det er også satt et økologisk mål for Numedalslågen som har betydning for vannkvaliteten i Goksjø – 

vassdraget: 

 

• Ovenfor lakseførende strekning skal vannmengde, vannkvalitet og miljøkvalitet i og langs Lågen være 

slik at det opprettholdes gode bestander av naturlig forekommende fiskearter.  

 

Målene for Numedalslågen er satt opp med utgangspunkt i hovedmålet om minst god økologisk og kjemisk 

tilstand. I henhold til vannforskriften skal målene nås innen utgangen av 2015, det vil si at effekten av tiltakene 

skal være oppnådd innen da. 

 

Goksjø og nedbørsfeltet strekker seg over flere kommuner, det er derfor av avgjørende betydning at 

kommunene og de ulike landbruksorganisasjonene samarbeider om å gjennomføre tiltak for å bedre 

miljøtilstanden. Samarbeid er viktig både for å få gjennomført tilstrekkelig med nødvendige tiltak, og vise at alle 

tar ansvar uavhengig av kommunegrenser. 
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4.5 Tiltak 

Med bakgrunn i de målene som er beskrevet i Forvaltningsplanen for Numedalslågen med tilhørende 

tiltaksprogram, samt den dokumenterte miljøtilstanden, er avlastningsbehovet vurdert. Dette har gitt følgende 

anbefalte tiltak for Goksjøvassdraget: 

 

Hydroteknikk: 

• Heving av Goksjø med 35 cm. 

 

Jordbruk: 

• Redusert / optimalisert gjødsling uten avlingstap 

• Redusert jordbearbeiding inkl. fangdammer i Sandefjord, Andebu, Stokke og Larvik 

• Punkt- og linjetiltak i Sandefjord, Andebu, Stokke og Larvik 

 

Spredt avløp: 

• Sanering av utslipp fra spredt avløp i Sandefjord, Andebu, Stokke og Larvik med krav om 90 % rensing.  

 

Ansvarlig for tiltakene er foreslått i forvaltningsplanen. Det er foreslått at en kommune skal være ansvarlig for 

hevingen av Goksjø. Hovedårsaken til dette er at kommunen kan være en nøytral part i saken.  

 

Landbruksnæringen må selv ta initiativ til tiltakene innen jordbruk. Kommunen og Fylkesmannen bidrar til 

arbeidet, gjennom tilskuddsordninger, reguleringer og informasjon. 

 

Kommunene må ta initiativ til at avløp fra spredt bebyggelse saneres. I 2005 ble det kartlagt at Sandefjord har 

ca. 200, Andebu ca. 470 og Stokke ca. 160 mindre avløpsanlegg i nedbørsfeltet til Goksjø. Kommunene har 

myndigheten til å pålegge huseiere i spredt bebyggelse å rense sitt avløpsvann (ref. delprosjekt mindre 

avløpsanlegg, som redegjør for dette). Sandefjord kommune har startet dette arbeidet i Goksjøs nedslagsfelt.  

 

Det er behov for å etablere og gjennomføre et tiltaksovervåkingsprogram for å tilfredsstille kravene i 

vannforskriften. Undersøkelsene som er gjennomført i Goksjø og Askjemvannet i 2012 og 2013 er en 

begynnelse på denne overvåkingen.  
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5 Kystnære bekker i Sandefjord 

Kystnære bekker i Sandefjord kommune er Virikvassdraget, Ruklabekken, Haslebekken, Unneberg- og 

Frombekken, samt Rovebekken. I tillegg er det noen mindre vannløp fra små nedbørsfelt som ikke omtales 

videre her. Felles for de kystnære bekkene er at nedbørsfeltene er avgrenset av raformasjonen i nord.  

  

5.1 Virikvassdraget, beskrivelse og miljøtilstand 

Virikvassdraget ligger vest for sentrum og består av bekkene Virik-, Brønnum-  og Marumbekken (figur 4). 

Nedbørfeltet er på ca. 14,5 km2, vannføringen varierer fra tilnærmet 0 til ca. 740 l/s.  

Øvre del av nedbørfeltet i Virik- og Brønnumbekken består av boligbebyggelse. Resten består av dyrka mark og 

skog. Virikvassdraget ender i Hemskilen og Sandefjordsfjorden, på grensen mellom Sandefjord og Larvik 

kommuner. 

 

 
 

Figur 4. Virikvassdraget, bestående av Virikbekken, Brønnumbekken og Marumbekken 
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Miljøtilstanden i Virikvassdraget har vært undersøkt en rekke ganger, de siste i rekken er ved Norconsult i 2012 

(Aasestad, I. og Sandem, K. 2012) og Sandefjord kommune i 2013 (Andersen 2013). Miljøtilstanden i denne 

undersøkelsen er vurdert opp mot vannforskriftens veiledere. For bunndyr er miljøtilstanden vurdert til dårlig 

eller svært dårlig, for sjøørret moderat. Det er registrert høye verdier av næringssalter og bakterier i 

Marumbekken og Virikbekken som er klassifisert til miljøtilstanden moderat til svært dårlig. I Brønnumbekken 

er det noe lavere innhold av næringssalter og bakterier. Årsakene til den registrerte tilstanden er vurdert å 

være sammensatt, en kombinasjon av tilførsel av avløpsvann, avrenning fra dyrket mark, fremmede planter 

(kjempespringfrø), manglende habitatdiversitet (fysiske gode forhold) og manglende kantvegetasjon kan 

forklare den registrerte miljøtilstanden.  

 

Sjøørret benytter store deler av Virikvassdraget til gyting og som oppvekstområde for yngelen. Vannkvaliteten 

er påvirket av avrenning fra dyrket mark og overløpssituasjoner fra kommunalt avløpsnett. Det er også noe 

spredt bebyggelse i nedbørsfeltet med varierende rensegrad. Deler av vassdraget har vært kanalisert og 

utrettet, den naturlige kantvegetasjonen og habitatdiversitet er også redusert.  

 

Virikvassdraget er vurdert til å være viktig i forbindelse med kartlegging av naturmangfoldet (Hansen 2001). 

 

Bugårdsdammen ligger i nedbørsfeltet til Virikvassdraget. Det er satt ut ender i dammen som tas inn vinterstid. 

Bugårsdammen har i økende grad grodd igjen de senere år, vannkvaliteten er ikke systematisk undersøkt, men 

forventes å være relativt dårlig, med høyt innhold av organisk materiale og fare for oksygensvikt vinterstid. 

Vinteren 2010/11 medførte den lange kuldeperioden ubehagelig lukt ved utløpet som skapte naboklager. 

Årsaken til problemet var trolig lave oksygenverdier med påfølgende produksjon av svoveldioksid. Det ble i 

2011 satt i verk tiltak for å bøte på problemet, ved å fjerne vegetasjon i og rundt dammen. Det er også ført mer 

overvann gjennom dammen, som trolig vil gi bedre vannkvalitet. Bugårdsdammen er vurdert til å være svært 

viktig i forbindelse med kartlegging av naturmangfoldet (Hansen 2001).  

 

De øvre deler av Virikbekkens nedbørsfelt er bebygd, med kommunalt avløps- og overvannsnett. Det er 

separert i området, med hensikt å tilføre rent vann til vassdraget og avløpsvann til renseanlegget. Det er 

sentralt for vannkvaliteten og Virikbekkens funksjon for sjøørret at det kommunale avløpsnettet fungerer i tråd 

med hensikten. I enkelte områder er det ikke separert. 

 

5.2 Ruklabekken, beskrivelse og miljøtilstand 

Ruklabekkens nedbørsfelt omfatter Sandefjord sentrum og områdene opp mot Raveien (Haukerød, Mosserød). 

Det aller meste av Ruklabekken er lagt i rør. Bekken ble lagt i rør på grunn av at den tidligere ble benyttet som 

resipient for avløpsvann, som ga lukt- og estetiske problemer. Arealene der bekken var er for det meste 

bebygd, slik at en gjenåpning av bekkeløpet er vanskelig. Unntaket er Ruklabekkens nederste opprinnelige løp 

gjennom badeparken, der arealene ikke er bebygd.  

 

På grunn av Ruklabekken i sin helhet er lagt i rør, og dermed ikke har noen funksjon som naturlig bekk, er det 

ikke foreslått mål og tiltak for Ruklabekken i denne planen. 

 

5.3 Haslebekken, beskrivelse og miljøtilstand 

Haslebekken ligger ca. 1 km øst for Sandefjord sentrum, nedbørsfeltet er ca. 6.5 km2 (figur 5). Det er kun 

øverste og nederste delen av bekken som er åpen, resten er lagt i rør, bekken er også en del av overvanns- og 

avløpsnettet til Sandefjord kommune. Over 40 % prosent av nedbørsfeltet består av harde flater, veier og 

bebygd område. Bekken er en typisk flomvannsbekk, med store variasjoner i vannføring. Vannkvaliteten ble sist 

undersøkt i 2013 (Andersen 2013).  Vannkvaliteten er dårlig til svært dårlig, innholdet av næringssalter og 

bakterier er høyt. Den nederste åpne delen av Haslebekken er kanalisert og utrettet, og det er lite igjen av 
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naturlig kantvegetasjon og habitatdiversitet. Haslebekken ender i Mefjorden. Haslebekken har i dag ingen kjent 

funksjon som sjøørretbekk.   

 

I forbindelse med saneringsplanen for avløp i Sandefjord kommune er det gjennomført betydelige tiltak for å 

bedre vannkvaliteten i Haslebekken. Målinger viser at antall overløp ut i bekken er betydelig redusert, samt at 

bekken tilføres mer rent overvann.  

 
 

Figur 5. Haslebekken. Kartet viser bekkeløpet, også der bekken er lagt i rør. 
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5.4 Unneberg- og Frombekken, beskrivelse og miljøtilstand 

Unneberg- og Frombekken ligger øst for sentrum i Sandefjord mellom Haslebekken og Rovebekken. 

Nedbørsfeltet er på ca. 15,4 km2, og ¾ deler består av dyrket mark og skog. Bekken ender i Tønsbergfjorden 

ved Lahelle (figur 6).  

 

Miljøtilstanden i Unneberg- og Frombekken har vært undersøkt en rekke ganger, de siste i rekken er ved 

Norconsult i 2012 (Aasestad, I. og Sandem, K. 2012) og Sandefjord kommune i 2013 (Andersen 2013). 

Miljøtilstanden i denne undersøkelsen er vurdert opp mot vannforskriftens veiledere. For bunndyr er 

miljøtilstanden vurdert til dårlig eller moderat, for sjøørret god. Bekkevannet har høye verdier av bakterier og 

nitrogen. Fosforverdiene er noe lavere og tilsvarer kategorien god – middels miljøtilstand.  

 

Årsakene til den registrerte tilstanden er vurdert å være sammensatt, men det pekes på dårlig vannkvalitet og 

fysiske inngrep i vassdraget og nedbørsfeltet som årsaker til den registrerte miljøtilstanden. Sjøørret benytter 

store deler av Unneberg- og Frombekken, vannkvaliteten er påvirket av avrenning fra dyrket mark, avløp fra 

spredt bebyggelse og kommunalt overløpsutslipp. Kantvegetasjon og bekkens habitatdiversitet er godt bevart 

langs store deler av vassdraget, og bekken er i mindre grad utsatt for kanalisering og utretting.  

 

Unneberg- og Frombekken er vurdert til å være svært viktig i forbindelse med kartlegging av naturmangfoldet 

(Hansen 2001). 

 

5.5 Rovebekken, beskrivelse og miljøtilstand 

Rovebekken ligger øst for Unneberg- og Frombekken, starter ved Sandefjord lufthavn, renner inn i Stokke 

kommune ved Østre Tuve, kommer inn i Sandefjord kommune igjen ved Nordre Rove, for så å renne sørover 

med utløp i Tønsbergfjorden ved Lahelle (figur 6). Nedbørsfeltet er på ca. 13,2 km2 og ca. ¾ deler består av 

dyrket mark og skog.  

 

Sjøørret benytter store deler av Rovebekken, og vassdraget har på lengre strekninger gode gyte- og 

oppvekstforhold for sjøørret. Rovebekken blir undersøkt årlig i forbindelse med Fylkesmannens krav til 

Sandefjord lufthavn om undersøkelser av vannkvalitet og sjøørretbestand (www.torp.no). Sandefjord 

kommune har undersøkt Rovebekken i 2013 (Andersen 2013). Vannkvaliteten og miljøtilstanden indikerer en 

moderat til svært dårlig miljøtilstand i vassdraget. Deler av Rovebekken har blitt utrettet og kanalisert, 

habitatdiversiteten og kantvegetasjonens sammensetning og bredde varierer.  

 

Rovebekken er vurdert til å være svært viktig i forbindelse med kartlegging av naturmangfoldet (Hansen 2001). 

 

5.6 Brukerinteresser knyttet til kystbekkene 

De kystnære bekkene er svært viktige som produksjonsbekker for sjøørret som siden fiskes i havet. Skolene 

benytter bekkene i naturfagsundervisningen, og bekkene har en funksjon som landskapselementer og gir gode 

opplevelser for brukere av utmark. Der bekkene renner gjennom tettbebygde områder brukes trolig bekkene 

som lekeområder for barn.  

 

Bugårdsdammen benyttes til friluftsaktiviteter, som et attraktivt aktivitetsområde med turgåing, trening, 

andemating og fisking.  
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Figur 6. Unneberg- og Frombekken og Rovebekken. 
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5.7 Mål for kystbekkene 

I forbindelse med tidligere kartlegging av miljøtilstanden i bekkene har det vært foreslått miljømål. Unneberg- 

og Frombekken er det mest intakte bekkevassdraget i Sandefjord, med størst potensial for en god miljøtilstand. 

Virikvassdraget og Rovebekken har i noe større grad vært utsatt for fysiske inngrep som kanalisering, men bør 

allikevel kunne ha god miljøtilstand. Haslebekken er i så stor grad lagt i rør, det vil derfor være urealistisk å 

oppnå god kvalitet i hele bekkeløpet. I de åpne delen av bekken i øvre og nedre deler bør miljøtilstanden være 

god.   

 

Kystbekkene bør derfor ha følgende miljømål, som er sammenfallende med målene som er foreslått i Regional 

plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021: 

 

• Unneberg- og Frombekken   God miljøtilstand 
• Rovebekken     God miljøtilstand 
• Virikvassdraget     God miljøtilstand 
• Haslebekkens åpne deler    God miljøtilstand 

 

Kystbekkene er som nevnt også viktige for friluftsliv og landskapsopplevelsen. Det vil derfor også være et mål at 

kystbekkenes funksjon som landskapselement skal ivaretas, samt at tilgjengeligheten til bekkene sikres. 

Ivaretakelse av tilstrekkelig kantvegetasjon langs bekken er med på å sikre dette.  

 

5.8 Tiltak for kystbekkene 

Med bakgrunn i de målene som er beskrevet i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021 samt den dokumenterte miljøtilstanden, er avlastningsbehovet vurdert. Dette har gitt følgende anbefalte 

tiltak for kystbekkene: 

 

Jordbruk: 

• Redusert / optimalisert gjødsling 

• Redusert jordbearbeiding inkl. fangdammer 

• Punkt- og linjetiltak (hydrotekniske tiltak) 

• Redusere tilførsel av næringsstoffer fra husdyr 

 

Spredt avløp: 

• Sanering av utslipp fra spredt avløp fra fast bolig og fritidsbolig. 

 

Kommunale avløp: 

• Kartlegge overløp og utbedre lekkasjer fra avløpsnettet. 

 

Andre tiltak: 

• Tilføre gytegrus og opprenskning i bekkeløp 

• Redusere veksten av kjempespringfrø (svartelistet plante i bekkeløp) 

 

Landbruksnæringen må selv ta initiativ til tiltakene innen jordbruk. Kommunen og Fylkesmannen bidrar til 

arbeidet, gjennom tilskuddsordninger, reguleringer og informasjon. 

 

Kommunen har ansvar for å pålegge huseiere i spredt bebyggelse å rense sitt avløpsvann og planlegger for 

dette (ref. delprosjekt mindre avløpsanlegg, som redegjør for dette). Sandefjord kommunes avløpsanlegg har 

utslipp til bekkevassdragene. Det må gjennomføres tiltak på avløpsanlegget som hindrer utslipp til 
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bekkevassdragene med negative konsekvenser. Dette gjelder både saneringstiltak og driftstiltak (ref. 

delprosjekt kommunalt avløp, som redegjør for dette). 

 

Sandefjord Jeger- og fiskeforening tilfører jevnlig gytegrus til bekkeløp og har opprenskningsprosjekter. Det er 

foreslått at Fylkesmannen eller kommunen har ansvaret for bekjemping av kjempespringfrø. 

 

Det er behov for å etablere og gjennomføre et tiltaksovervåkingsprogram for å tilfredsstille kravene i 

vannforskriften. Dette er nærmere beskrevet i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021. 
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6 Kystvann 

 Kystvannet i Sandefjord består av tre fjordområder (Sandefjordsfjorden, Mefjorden og Tønsbergfjorden), i 

tillegg til kystområdet utenfor fjordområdene avgrenset av grunnlinjen (figur 7). Kystvannet i Sandefjord inngår 

sammen med kystbekkene i Sandefjord i vannområdet Horten – Larvik.  

 

 

Figur 7. Kystvannet i Sandefjord. Kartet viser Sandefjordsfjorden, Mefjorden og Tønsbergfjorden. 
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6.1 Sandefjordsfjorden, beskrivelse og miljøtilstand 

Sandefjordsfjorden er en langstrakt fjordarm, ca. 10 km lang, dybden øker jevnt utover mot Skagerrak.  

 

Miljøtilstanden i Sandefjordsfjorden undersøkes årlig i forbindelse med overvåking av ytre Oslofjord 

(www.ytre-oslofjord.no) og ved badevannsprøver. Det er også gjennomført grundige undersøkelser av 

vannkvaliteten i 2004 og 2005 (Hansen 2006), samt flere undersøkelser initiert av industrien langs fjorden. I 

2012 og 2013 gjennomførte NIVA undersøkelser av vannkvalitet i Sandefjordsfjorden (Walday m.fl. 2013). I 

forbindelse med utarbeidelse av ”Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden” er det gjennomført 

undersøkelser av miljøgifter i sjøbunnen, biota og på land (Laugesen 2011).  

 

Sandefjordsfjorden er en åpen fjord med god vannutskiftning som i stor grad er påvirket av kyststrømmen. 

Vannkvaliteten i fjorden er dermed et resultat av tilførsler utenfra og lokale kilder. Lokale tilførselskilder er 

avløpsvann fra Enga renseanlegg og kommunens avløpssystem, industri og landbruk.  

 

For de fleste parametere knyttet til vannkvalitet syntes miljøtilstanden generelt sett å være god. De dypere 

vannlag (under 20 m) syntes å være noe påvirket av løste næringssalter. Dette vannet kommer imidlertid ikke 

opp til overflata, og er mindre tilgjengelig for algevekst. I hovedsak er det målt god badevannskvalitet ved 

utvalgte badesteder i Sandefjordsfjorden. 

 

Sjøbunnen i Sandefjordsfjorden innenfor Tranga er sterkt forurenset av miljøgifter, miljøtilstanden i sedimentet 

er i en dårlig til svært dårlig miljøtilstand. Det er anbefalt tiltak ved å dekke til de forurensede sedimentene. 

Kostnadene for det anbefalte ambisjonsnivået moderat er beregnet til 140 - 160 mill.kr.  

 

Mattilsynet fraråder de som fisker til eget bruk å spise lever av fisk tatt i skjærgården langs norskekysten 

generelt. Fiskeleveren kan inneholde fettløselige miljøgifter som dioksiner og PCB. Mattilsynet anbefaler også 

at krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Rørvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i 

Sandefjordsfjorden ikke skal spises på grunn av høye verdier av kadmium. 

 

6.2 Mefjorden, beskrivelse og miljøtilstand 

Mefjorden er en smal, grunn (<30 meter dyp) fjord uten markerte terskler. I indre deler av fjorden er det en del 

holmer og skjær som kan begrense vannutskiftningen. Ytre deler av fjorden heller jevnt utover mot Skagerrak. 

 

Miljøtilstanden ble undersøkt av Sandefjord kommune i 2005 (Hansen 2006) og av NIVA i 2012 (Walday m.fl. 

2013). Miljøtilstanden er vurdert som god ut fra målt vannkvalitet. Det tas noen årlige badevannsprøver ved 

utvalgte strender i Mefjorden, de viser i all hovedsak god badevannskvalitet.  
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6.3 Tønsbergfjorden, beskrivelse og miljøtilstand 

Tønsbergfjorden er en langstrakt fjordarm fra sentrum av Tønsberg (med gjennomstrømning ut til Oslofjorden) 

som strekker seg sørover forbi Nøtterøy og Stokke kommuner, og ender i ytre deler av Oslofjorden mellom 

Sandefjord og Tjøme kommuner. Det er ingen spesielle terskler i ytre del av Tønsbergfjorden.  

Miljøtilstanden i Tønsbergfjorden undersøkes årlig i forbindelse med overvåking av ytre Oslofjord (www.ytre-

oslofjord.no). Det tas også badevannsprøver ved utvalgte badesteder i Sandefjord kommunes del av 

Tønsbergfjorden. Miljøtilstanden syntes generelt sett å være god, spesielt i de ytre delene av fjorden. De ytre 

delene av Tønsbergfjorden er også i stor grad påvirket av kyststrømmen. 

6.4 Naturmangfold og brukerinteresser knyttet til kystvannet 

Kystvannet er viktig for naturmangfoldet, spesielt de grunne områdene i viker og beskyttede fjorder. Det finnes 

en rekke sjøområder som har fått spesielt vern. Flere fiskebestander er også avhengig av de kystnære 

områdene, spesielt som oppvekstområde for yngel. 

Brukerinteressene knyttet til kystvannet er mange. Kysten er svært mye brukt til friluftsliv i vidt omfang, med 

bading, båtliv og fritidsfisking som noen av de viktigste interessene. Bading foregår nær sagt langs hele kysten, 

også innerst i Sandefjordsfjorden i tilknytning til nye sjønære boligområder som Kilen Brygge. Fritidsfisking 

foregår i hovedsak i ytre del av Sandefjordsfjorden. På grunn av lite torsk generelt, fiskes det lenger ut enn 

tidligere. Sjøørret fiskes også lengre inn i fjorden og i bukter og viker. Krabbefiske foregår i størst grad i ytre del 

av fjorden.  

Andre brukerinteresser knyttet til kystvannet er næringsfiske, skipsfart og industri. 

6.5 Mål for kystvannet 

 Kystvannet i Sandefjord bør ha en miljøtilstand som ivaretar naturmangfoldet, bruker- og næringsinteresser. 

En god vannkvalitet er sentralt for å ivareta dette. Det er også viktig å styre og begrense fysiske inngrep i 

strandsonen (eks. mudring), samtidig som det tilrettelegges på en god måte for de ulike brukerinteressene.  

 
Kystvannet bør derfor ha følgende miljømål, som er sammenfallende med målene som er foreslått i Regional 

plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021: 

• Sandefjordsfjorden (indre) Moderat miljøtilstand 
• Sandefjordsfjorden (ytre)  God miljøtilstand 
• Mefjorden   God miljøtilstand 
• Tønsbergfjorden (ytre)  God miljøtilstand 

 

6.6 Tiltak for kystvannet 

 

Tiltak for å sikre at lokale tilførsler ikke forringer vannkvaliteten i Sandefjords kystvann er beskrevet i andre 

delrapporter i hovedplanarbeidet. De mest sentrale tiltakene er innenfor kommunalt avløp, med sanering av 

områder med utilfredsstillende anlegg, og en tilfredsstillende rensing ved Sandefjords renseanlegg for 

avløpsvann. Tiltak for å begrense tilførsel av avløpsvann fra spredt bebyggelse vil også bidra til å ivareta en god 

vannkvalitet.  

 

Tiltaksplanen for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden følges opp av Sandefjord kommune i samarbeid med 

sentrale virksomheter rundt fjorden og Miljødirektoratet. Tiltaksgjennomføring kan tidligst forventes i 2016. 

Det er gjennomført tiltak som i det aller vesentligste har medført at det ikke tilføres miljøgifter til sjøen fra 

nedlagte deponier og forurenset grunn på land. 
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