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High and diverse pollution  

Variety of contaminants released to the environment: 

• Particles  

• Nutrients 

• Salts 

• Heavy metals 

• PAH  

• Microplastics  

 

Increased awareness that 
contamination from road 
water should be eliminated 
or at least reduced below 
thresholds that cause 
significant harm! 

Vassum sedimentasjonsbasseng (foto: Susanne L. 
Johansen) 



EU Water Framework Directive 

(WFD) 

WFD aims to achieve “good status” for all of Europe’s surface waters. 

 

– Good status” implies “good ecological and chemical status” in terms of 

low levels of chemical pollutants as well as healthy ecosystems. 

 

– Much effort has been done to meet the objectives in the WFD, but it is 

still a huge challenge. 

 

– Around 40 % of surface waters (rivers, lakes and transitional and 

coastal waters) are in good ecological status or potential, and only 38 % 

are in good chemical status by 2018*. 
 
 

 

*European waters — Assessment of status and pressures 2018 



Scandinavian practices 

– Several of examples of Low-cost nature-
based solutions also known as 
Sustainable Urban Drainage Systems 
(SUDS) or Blue-Green solutions 

– Most used are Sedimentation / 
detention ponds. 

– Remove particle associated pollutants, 
but less effective on dissolved 
pollutants (cf. Governmental white 
paper National Transport Plan 2018-
2029 (Meld. St. 33 (2016-2017) 

 
 

Source: Sondre Meland (Statensvegvesen, NORWAT Teknologidagene 2015) 



New N200 

• New standard for road building 

 

• Including new guidelines for when 
and how to treat runoff from roads 

 

• Two or more treatment steps are 
required on major roads with high 
traffic density or on roads adjacent 
water recipients assessed to be 
vulnerable 



Anbefalinger til nye grenser for 

rensetiltak 



Anbefalinger til nye rensetiltak 

No defined discharge limits are defined yet, making 

the design of the treatment process difficult! 



How to treat stormwater (Quantity, 

Quality or both) 

Source picture: Contech Engineered Solutions  

Mechanisms: 
 
• Settling 
• Coalescence 
• Adsorption 
• Ion exchange 
• Biodegradation 
• Bioaccumulation 
• Retention 
 

 



Pilotprosjekt FV505 





Sedimentation designs 



Evaluation of the sedimentation 

step – Possible activities 

• Designkriterier 

– Krav fra premissgivere (Statens Vegvesen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen) 

– Veiens og trafikkens beskaffenhet, variasjoner i vær 

– Forventet innløp (veivannsdata), forventet utløp, krav til utløp, målemetoder 

• Videreutbygging av fordrøyningsmagasin, kostnadselementer: 

– Styring av vannstrøm til de tre løp 

– Instrumentering 

– Rigging for test av etterpolering 

• Testing 

– Effekt av ulike plasseringer av interne vegger 

– Sammenligning mellom åpent og lukket sedimentasjonsbasseng 

– First flush og variasjoner i konsentrasjon 

– Variasjoner i vannmengde og oppholdstid 



Evaluation of the sedimentation step 

• Open (conventional) and closed sedimentation systems will be evaluated  

• Efficiency in removing particles and other contaminants, mostly heavy 

metals and PAHs.  

• Parameters: pH, conductivity (sats), turbidity, TSS, TOC/DOC, heavy 

metals, PAH.  

• Online monitoring systems for turbidity, conductivity as well as TOC/DOC 

using S::can will be considered.  

• Particle size distribution will be also performed to characterise the size of 

particles at the inlet, settling inside the plant and remaining at the outlet. 

• In addition to water quality, it is desirable to measure the water flow in and 

out of the plants as accurately as possible. 

 



IPN prosjekt: RENTVEGVANN 

Nytt flertrinns rensekonsept for rent vegvann 

Prosjekteier: Skjæveland Cementstøperi (Skjævelandgruppen) 

Prosjektdeltakere: Storm Aqua (Skjævelandgruppen), Leca Norge 

Forskningspartnere: SINTEF Byggforsk, NTNU, NIVA og København Universitet 

Prosjektleder: Per Møller-Pedersen (Storm Aqua) 

Kontaktperson SINTEF: Edvard Sivertsen 

Varighet 2019 – 2022 

Budsjett 11 mill. NOK (andel SINTEF 1,6 mill. NOK, totalt til forskningspartnere 3,9 mill NOK) 

15 

Prosjektets hovedmål er å utvikle et nytt modulært flertrinns 

rensekonsept for rensing av vegvann tilpasset nordiske forhold. 

Nye krav til rensing av vegvann i 2018 



Flertrinns rensekonsept 

Et nytt flertrinns rensekonsept som setter sammen eksisterende løsninger på en ny måte  
for å øke rensegraden. Rensekonseptet vil bestå av forbehandling i form av sandfang, et 
kombinert fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng og etterbehandling i form av mediafiltrering. 



Målsetning 

Prosjektets hovedmål er å utvikle et nytt modulært flertrinns rensekonsept for 
rensing av vegvann tilpasset nordiske forhold. 

 

For å oppnå hovedmålet må følgende delmål oppnås: 

1. Designe og optimalisere et kombinert sedimentasjons/ 
fordrøyningsmagasin med forbedret rensegrad som oppfyller kravene i 
N200 på 80% fjerning av total suspendert stoff. 

2. Designe og optimalisere en modulær filterenhet med mediafilter som har 
et enkelt design og er robust og sikker i drift og som fjerner mer en 95% av 
total suspendert stoff. 

3. Utvikle metodikk for, samt gjennomføre en helhetlig vurdering av de 
utviklede renseløsningene, inkludert kost-nytte analyse og 
miljøpåvirkning.  

4. Teste prototyper av de utviklede renseløsningene under reelle forhold i 
minst 1 år for å fremskaffe dokumentasjon på renseeffekt og utarbeide 
robuste dimensjoneringskriterier og drift- og vedlikeholdsprosedyrer. 

 



 




