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Innledning/Bakgrunn 
  
Vannområdeutvalget Morsa har engasjert Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) til å 
gjennomføre prosjektet ”Helhetlig kartlegging av overvannsnett og feilkoblinger”. 
 
Arbeidet som gjøres inn mot Morsa-vassdraget mangler gode nok data knyttet til utslipp fra 
kommunale ledningsnett. For å kunne gjøre forbedrende tiltak er det viktig med god 
kartlegging slik at man kan definere hvilke områder/steder utslippsproblematikken er mest 
omfattende. 
 
Hovedmålsettingen med denne undersøkelsen er å kartlegge utvalgte overvannsområder og si 
noe om hvor påvirket disse er av forurensninger fra avløpsnettet. Aktuelle årsaker til 
avløpsvann i overvannsnettet kan være feilkoblinger, overløp, kloakkstopper, samt jevn 
utlekking fra dårlige avløpsledninger til dårlige overvannsledninger. 
I tillegg er det ønskelig å beregne hvor mye forurensning de ulike overvannsområdene tilfører  
Morsa-vassdraget. 
 
Gjennomføring 
 
For å avdekke hvorvidt overvann er påvirket av avløpsvann kan man ta ut vannprøver og 
analysere disse for typiske forurensningsparametere. 
 
I forbindelse med denne undersøkelsen ble det bestemt at det skulle tas stikkprøver av 
utvalgte overvannsområder. Prøvene skulle tas tidligst to døgn etter forrige nedbørsperiode 
slik at fortynningseffekten ikke ble for stor. For å få mer pålitelige data ble det også bestemt 
at prøvetakingen i de ulike prøvetakingspunktene skulle gjøres to ganger helst med noen ukers 
mellomrom. 
 
Videre ble det besluttet at stikkprøvene skulle analyseres ved akkreditert laboratorium for 
totalt fosfor (Tot-P), ammonium (NH4) og tarmbakterier (TKB). 
 
For å kunne beregne forurensningsbidraget fra de ulike utvalgte overvannsområdene er man i 
tillegg til å måle konsentrasjonsnivåene på forurensningsparametrene også avhengig av å 
bestemme vannmengdene som renner i overvannsnettet på det tidspunktet prøvene ble tatt ut. 
 
Vannmengden kan bestemmes ved å samle opp det vannet som renner i en pose eller beholder 
og samtidig ta tiden på hvor lang tid det tar å fylle opp et visst volum. I dette prosjektet ble det 
benyttet et desilitermål. 
 
Dessverre er utløpene fra overvannssystemene svært ofte dykket i en bekk, elv, vann eller 
innsjø. Dette gjør at man verken får tatt prøve der eller får muligheten til å måle 
vannmengder. Da blir alternativet å gå oppstrøms i overvannsledningen og ta prøven i en 
kum. I slike kummer er det svært sjeldent muligheter for oppsamling av vannet og dermed 
muligheter for bestemmelse av vannmengdene. 
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En annen indikasjon på feilkoblinger av avløpsvann til overvann er tilstedeværelsen av 
avløpssøppel, enten i overvannsledninger og kummer, eller på utløpsstedet. Det ble i 
tilknytning til prøvetakingen notert om det fantes spor av avløpssøppel. 
 
Om man ikke ser avløpssøppel tilstede kan man sette ut fangnett på utløpet eller i 
overvannsledningen slik at eventuelt avløpssøppel fester seg til dette fangnettet. I dette 
prosjektet ble det satt ut hønsenetting for å kartlegge avløpssøppel i overvannsnettet. 
Hønsenettingen ble hentet inn tidligst to døgn etter den ble satt ut. 
 
Under prøvetakingen ble det også notert om det var tegn til kloakklukt av overvannet. 
 
Erfaringer og sammenligningsgrunnlag 
 
I forbindelse med prosjektet er det gjort enkle søk etter tilsvarende undersøkelser for å ha et 
sammenligningsgrunnlag for våre analyseresultater. Etter det DaØ erfarer er det svært få, om 
noen, som har gjort en like systematisk undersøkelse som det vi har gjort i dette prosjektet. 
Sannsynligvis har en del kommuner gjort noe tilsvarende arbeid fra tid til annen i forhold til 
sporing av feilkoblinger, men det finnes etter det vi erfarer lite sammenstilte resultater i 
rapporter eller tilsvarende. 
 
I Lørenskog kommune gjorde ANØ Miljøkompetanse undersøkelser av overvannet i 1996 og 
1997. DaØ kjenner ikke til hvordan undersøkelsen er utført eller hvor mange prøver som er 
tatt men har fått vite at undersøkelsen viser store variasjoner på konsentrasjonsnivåer i 
overvannet og at de tidvis høye verdiene av totalt fosfor, nitrogen og tarmbakterier viser at 
overvannet her er sterkt forurenset av blant annet kloakk [1]. Vi har fått tilgang til et utdrag av 
resultatene som viser laveste og høyeste verdier for de ulike vannkvalitetsparametrene i denne 
undersøkelsen. Relevante sammenligningsparametere fra denne undersøkelsen er presentert i 
tabell 1 under. 
 
Tabell 1: Utdrag av resultater fra overvannsundersøkelse utført i 1996 og 1997 i Lørenskog kommune 
Totalt fosfor - 
Tot-P 

Totalt nitrogen –  
Tot-N 

Tarmbakterier – 
TKB 

3-19000 µg/l 510-33000 µg/l 2-1700000 bakterier/100ml  
 
I Oslo kommune har vi fått opplyst at de bruker prøvetaking av overvannet og 
analyseresultatene som beslutningsgrunnlag for å velge ut hvilke avløpsvannsområder som 
skal undersøkes for feilkoblinger [2]. Når de vurderer analyseresultatene sier de (som en 
”tommelfinger-regel”) at overvann med en Tot-P konsentrasjon over 100 µg/l opplagt er 
avløpsvannspåvirket. DaØ spurte om å få tilgang på analyseresultatene på overvannsprøver 
fra Oslo kommune, men fikk til svar at disse ikke finnes lett tilgjengelig og at de ikke finnes i 
en samlet oversikt. 
 
DaØ har også vært i kontakt med Simon Haraldsen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
angående vurdering av analyseresultatene [3] Haraldsen mente også at man kunne bruke 100 
µg/l Tot-P som en grenseverdi for når man kunne si at overvann er avløpsvannspåvirket. 
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I 1995 kom SFT ut med et faktaark om kommunale avløpsanlegg og overvannsutslipp [4]. 
Her står det blant annet at overvann karakteriseres av veldig stor variabilitet i konsentrasjoner 
og mengder fra nedbørfelt til nedbørfelt og fra regnepisode til regnepisode i samme felt. Et 
variasjonsområde med en faktor på 10 fra regnepisode til regnepisode i samme felt er ikke 
uvanlig. 
 
I faktaarket presenteres også en oversikt over veiledende gjennomsnittskonsentrasjoner og 
variasjonsområde for forurensningskonsentrasjoner i overvann. 
I tabell 2 er relevante sammenligningsparametere fra faktaarket presentert. 
 
Tabell 2: Utdrag av veiledende overvannskonsentrasjoner fra SFT’s faktark nr 11 - 1995 
Parameter Middel Variasjon 
Tot-P  300 (µg/l) 100 – 760 (µg/l) 
Tot-N  2000 (µg/l) 1300 – 3600 (µg/l) 
Ammonium  700 (µg/l) 200 – 1500 (µg/l) 
 
Resultater 
 
32 utvalgte overvannsområder med avrenning til Morsa-vassdraget skulle etter planen 
undersøkes. To av kummene som vi trodde eller ble fortalt at var overvannkummer har i 
ettertid vist seg å være avløpsvannkummer. Resultatene fra disse er derfor utelatt. 
 
Det vil si at 30 overvannsområder er undersøkt i 7 kommuner med avrenning til Morsa-
vassdraget. Spydeberg kommune, den åttende av Morsa-kommunene, har ikke overvannsnett 
som drenerer til vassdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildet viser Morsa-vassdraget og kommunene som har arealer i vassdraget 
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Dette har resultert i 56 overvannsprøver som alle er analysert for totalt fosforinnhold, 
ammonium og tarmbakterier. I tabell 3 er det presentert en oversikt med enkel statistikk fra 
tallmaterialet fra disse 56 overvannsprøvene. Det er verdt å merke seg at det ved 2 
prøvepunkter kun er tatt ut 1 prøve, mens det for 2 av punktene er tatt ut tre prøver. 
For de resultatene der verdien fra laboratoriet er angitt som ”mindre enn” eller ”større enn” er 
den oppgitte verdien brukt som reell verdi ved beregning av gjennomsnittlig konsentrasjon. 
 
 
Tabell 3: Enkel statistikk av tallmaterialet fra de 56 overvannsprøvene i prosjektet 
Parameter Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 
Høyeste 
konsentrasjon 

Laveste 
konsentrasjon 

Totalt fosforinnhold 59 µg P/l 280 µg P/l 10 µg P/l 
Ammonium 296 µg NH4-N/l 4400 µg NH4-N/l <5 µg NH4-N/l 
Tarmbakterier 2233  TKB/100ml 25000  TKB/100ml 0  TKB/100ml 
 
 
På neste side i tabell 4, presenteres en sammenstilling av resultatene i hver kommune. 
Konsentrasjonsverdiene for de ulike prøvene er atskilt med en skråstrek. 
 
I vedlegg 1 til 7 er prøvetakingspunktene fremstilt med bilder og med merknader gjort i 
forbindelse med prøvetakingen. Her presenteres også kart med anvisning av hvor de ulike 
prøvepunktene er. 
 
I vedlegg 8 er nedbørsdata fra værstasjonen på Rygge flystasjon presentert for perioden 
prosjektet har pågått, samt resultatene med prøvetakingsdatoer fra de ulike kommunene. 
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Tabell 4: Sammenstilling av resultater i forbindelse med prøvetaking av overvannsområder med avrenning til 
Morsa-vassdraget 
Kommune  Prøvested Tegn til 

avløpssøppel 
 

Målt 
vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB (ant/100ml) 

Dammyr Nei 0,26/0,082 49/25/19 11/5/8 81/6/1 
Sperrebotn Nei - 17/20 10/30 129/1000 
Texnes Ja - 81/280 129/2000 1500/25000 
Svinndal ved 
skolen 

Nei - 130/70 100/370 1100/1200 

Ved Svinndal 
RA 

Nei - 30/10 2000/1370 1/1 

Bergfeltet Nei 0,9/1,1 40/60 210/13 600/2900 

Våler 
 

Folkestadfeltet Nei - 20/50 20/110 4/1 
Ørejordet 
v/hockeybanen 

Nei - 24/12 51/50 37/3500 

Ørejordet 
v/Østre Øre vei 

Nei - 10/20 83/60 300/200 

Eika Ja* - 52/41 33/20 >80/1200 
Gjerrebogen - - 46 2800 15800 
Thorbjørnsrød Nei 0,95/0,204 17/26/12 >5/5/8 120/124/172 

Moss 
 

Tursti på 
Sydkogen 

Nei - 30 >5 9 

Solli skole Nei - 60/100 400/510 16000/24000 
Hanan Øverst Nei - Tørr overvannsledning ved begge besøk 

Hanan Nederst Nei - Tørr overvannsledning ved begge besøk 
Rygge 

 
Årvold - - 50/40 120/19 1600/300 

Råde 
Etter fangdam 
mellom E6 og 
Vansjø 

Nei - 50/50 44/50 8/3 

Knapstad ved 
E18 

Nei - 80/80 4400/85 1920/2700 

Knapstad v 
jernbane 

Ja - 240/60 11/65 4800/300 

Ringvold Nei - 100/100 6/<5 1/0 
Tomter – Betong Nei - 140/120 290/78 3/400 

Hobøl 
 

Tomter PVC Nei - 30/80 <5/<5 300/6 
Bak SPAR-
butikken 

Nei – mistet 
fangnett 

- 60/30 41/74 1600/1000 

Ved Orreveien Ja - 40/40 <5/9 1200/1500 Enebakk 

Ved Oslovn 243 Nei - 30/30 19/<5 400/27 
Lagertomt 
Hovedstreng 

Nei - 60/60 170/82 1300/400 

Lagertomt 
Ministreng 

Nei 0,09/0,16 20/30 <5/7 0/0 

Kråkstad – 
Parkbakken 

Nei - 80/100 440/100 7300/2600 Ski 

Kråkstad - 
Elvebakken 

Mistet 
fangnett 

- 80/50 6/<5 300/5 

* Kan skyldes overløp fra pumpestasjon 
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Det lot seg bare gjøre å måle vannmengder ved fire av prøvepunktene. Beregninger av 
mengdeutslipp av Tot-P og ammonium fra disse punktene er vist i tabell 5 under. Der 
laboratoriet har oppgitt mindre enn verdier, er den oppgitte verdien brukt i beregningen. 
 
Tabell 5: Mengdeutslipp av Tot-P og Ammonium pr år fra prøvepunkter der vannmengder er målt. 
Kommune  Prøvested Prøvedato 

(2006) : 
Målt 
vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Tot-P 
(kg/år) 

Ammonium 
(µgN/l) 

Ammonium 
(kg/år) 

Dammyr 31.8 0,26 49 0,402 11 0,090 
Dammyr 26.9 0,082 19 0,049 8 0,021 
Bergfeltet 16.10 0,9 40 1,135 210 5,960 

Våler 
 

Bergfeltet 7.11 1,1 60 2,081 13 0,451 
Thorbjørnsrød 1.9 0,95 17 0,509 >5 0,150 Moss Thorbjørnsrød 26.9 0,204 12 0,077 8 0,051 
Lagertomt 
Ministreng 

8.11 0,09 20 0,057 <5 0,014 

Ski Lagertomt 
Ministreng 

15.11 0,16 30 0,151 7 0,035 

 
 
Diskusjon og vurderinger 
 
I dette prosjektet er det skaffet til veie et forholdsvis stort datagrunnlag om 
konsentrasjonsnivåer av Tot-P, ammonium og tarmbakterier i overvann som ledes til Morsa-
vassdraget. Resultatene viser store variasjoner fra prøvepunkt til prøvepunkt noe som kan tyde 
på at enkelte overvannsområder er mer påvirket av avløpsvann enn andre.  
 
Feilkilder og årsaker til ulike bakgrunnsverdier 
Det er imidlertid verdt å merke seg at det også vil være ulike årsaker til forskjeller på 
overvann fra sted til sted. I dette prosjektet er det både tatt overvannsprøver som nær sagt bare 
stammer fra tette flater i urbane områder, mens det også er tatt overvannsprøver fra andre 
punkter hvor vannet i hovedsak har sin opprinnelse fra jordbruksarealer. I overvann som 
hovedsakelig stammer fra tette flater vil for eksempel utvasking av gjødselprodukter ikke 
gjøre seg gjeldende i analyseresultatene, mens det for disse områdene er andre forhold som 
kan være verdt å tenke på. I urbane områder kan det tenkes at overvannet er mer påvirket av 
avfallsstoffer fra fugler, hunder, katter etc. I forbindelse med prøvetakingen i dette prosjektet 
ble det i et par overvannsledninger observerte både rotter og frosker. Det er naturlig å tro at 
avfallsstoffer fra rotter, frosker og eventuelt andre dyr som oppholder seg i 
overvannsledninger vil forurense overvannet. 
 
Dersom et overvannsystem er påvirket av feilkoblinger vil det til tider komme støtvis mer 
forurenset vann enn til andre tider. Dersom kloakkstopper fører til påvirkning av overvannet 
vil det nok være en jevnere tilførsel av forurensning, men kloakkstoppene kan løsne av seg 
selv eller forsvinne i forbindelse med spyling av avløpsnettet.  
Stikkprøvetaking kan derfor være uheldig og kan gi et feil bilde på den reelle forurensningen i 
overvannet. Dersom man avdekker unormalt høye verdier i en stikkprøve kan dette likevel 
brukes til å fastslå eller antyde at overvannet er avløpsvannspåvirket. 
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For å få et mest mulig riktig bilde av overvannets forurensningsinnhold burde prøvetaking 
ideelt sett vært gjort med automatisk prøvetaker og med mengdemåler slik at man kunne fått 
mengdeproporsjonale døgnblandeprøver. Prøvetakingen burde også vært gjort under ulike 
nedbørssituasjoner og i ulike tider av året. Dette ville vært meget tidkrevende og kostbart, 
samt lite realistisk å få til. 
Oppsummert kan man si at stikkprøvetaking kan benyttes for å avdekke hvorvidt overvannet 
er påvirket av avløpsvann. Overvannet kan like fullt være påvirket selv om 
stikkprøvetakingen gir lave forurensningskonsentrasjoner dersom man er ”uheldig” med 
stikkprøvetidspunktet. 
 
Mengdemålinger og forurensningsberegninger 
I denne kartleggingen er det målt vannmengder ved fire prøvepunkter og 
forurensningsbidraget fra overvannsområdene som fører til disse punktene er beregnet. 
Som nevnt gir stikkprøvetaking av overvann et meget usikkert bilde på forurensningen. I 
tillegg til usikkerheten ved prøvetakingen er det også stor usikkerhet i vannmengdemålingene 
som er gjort i denne undersøkelsen. Samlet sett blir derfor beregningene av 
forurensningsbidragene fra de ulike overvannsområdene meget usikre. 
 
Klassifisering av overvannsområdene 
Ut fra konsentrasjonsnivåene på overvannsprøvene og tegn til avløpssøppel er det forsøkt å 
klassifisere de ulike overvannsområdene i tre ulike klasser. I klasse 1 blir prøvepunktene med 
tilhørende overvannsområde vurdert som ”lite sannsynlig påvirket av avløpsvann” plassert. I 
klasse 2 blir overvannsområdet vurdert som ”muligens påvirket av avløpsvann” plassert, 
mens overvannsområde vurdert som ”sannsynligvis påvirket av avløpsvann” blir plassert i 
klasse 3. Dette er gjort for at kommunene i etterkant av denne undersøkelsen skal kunne 
prioritere feilsøking i overvannsområdene ut i fra hvilke områder som er mest utsatt for 
avløpsvannspåvirkning. 
 
Vi har valgt følgende kriteriene for klassifisering av de ulike overvannsområdene: 

Klasse 1: ingen av parametrene fra undersøkt prøvepunkt fra noen av prøvene 
inneholder mer enn oppgitte verdier i klasse 1 i tabell 6b. 
Klasse 3: en eller flere av parametrene fra en eller flere av prøvene fra undersøkt 
prøvepunkt inneholder mer enn oppgitte verdier i tabell 6b eller om det er funnet tegn 
til avløpssøppel på stedet. 
Klasse 2: resten. 

 
Tabell 6a – Grenseverdier for klassifisering av overvannsområdene 
Parameter Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 
Tot-P < 0,5 av gj.snitt Mellom klasse 1 og 3 >100 
Ammonium < 0,5 av gj.snitt Mellom klasse 1 og 3 > 2 ganger gj.snitt 
TKB < 0,5 av gj.snitt Mellom klasse 1 og 3 > gj.snitt 

Dette tilsvarer: 
Tabell 6b– Grenseverdier for klassifisering av overvannsområdene 

 
 
 
 

Parameter Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 
Tot-P < 30 30-100 >100 
Ammonium < 150  150-600 > 600 
TKB < 1100 1100-4400 > 2200 
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Dette gir følgende klassifisering av de ulike overvannsområdene i undersøkelsen: 
 
Tabell 7 – Klassifisering av de ulike overvannsområdene 
Kommune  Prøvested Klasse 1 

”lite sannsynlig påvirket 
av avløpsvann” 

Klasse 2 
”muligens påvirket av 
avløpsvann” 

Klasse 3 
”sannsynligvis påvirket av 
avløpsvann” 

Dammyr  X  
Sperrebotn X   
Texnes   X 
Svinndal ved 
skolen 

  X 

Ved Svinndal 
RA 

  X 

Bergfeltet   X 

Våler 
 

Folkestadfeltet  X  
Ørejordet 
v/hockeybanen 

  X 

Ørejordet 
v/Østre Øre vei 

X   

Eika   X* 
Gjerrebogen   X 
Thorbjørnsrød X   

Moss 
 

Tursti på 
Sydkogen 

X   

Solli skole   X 
Hanan Øverst X   
Hanan Nederst X   

Rygge 
 

Årvold  X  

Råde 
Etter fangdam 
mellom E6 og 
Vansjø 

 X  

Knapstad ved 
E18 

  X 

Knapstad v 
jernbane 

  X 

Ringvold  X  
Tomter – Betong   X 

Hobøl 
 

Tomter PVC  X  
Bak SPAR-
butikken 

 X  

Ved Orreveien   X Enebakk 

Ved Oslovn 243 X   
Lagertomt 
Hovedstreng 

 X  

Lagertomt 
Ministreng 

X   

Kråkstad – 
Parkbakken 

  X Ski 

Kråkstad - 
Elvebakken 

 X  

SUM - antall 8 10 12 
* Kan skyldes overløp fra pumpestasjon – dersom avløpssøppelet ikke hadde vært påvist, ville overvannsområdet havnet i klasse 2. 
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Sammenligning av konsentrasjonsnivåer 
Sammenligner man konsentrasjonsnivåene på prøvene fra denne undersøkelsen med 
veiledende/forventede konsentrasjonsnivåer i overvann i SFT’s faktaark nr 11 – 1995 om 
overvann ser man at gjennomsnittsverdiene i denne undersøkelsen ligger godt under de 
veiledende/forventede verdiene i faktaarket for Tot-P og ammonium.  
Sammenligner man veiledende/forventede variasjonsområder i faktaarket med 
variasjonsområdene for konsentrasjoner i denne undersøkelsen kan man si at det at 
variasjonsområdet stort sett samsvarer, men at veiledende/forventet verdiområde for Tot-P 
ligger en del høyere i SFT’s faktaark. For ammonium har vi i denne undersøkelsen fått et 
større variasjonsområde enn i SFT’s faktaark. 
Det er verdt å merke seg at vi ikke kjenner til hvilke forhold prøvene er tatt under og dermed 
hvilke forhold oppgitte verdier i SFT’s faktaark representerer. 
 
Sammenligner man variasjonsområdene for Tot-P i overvannsundersøkelsen fra Lørenskog 
kommune med variasjonsområdet i denne undersøkelsen ser man at de største verdiene fra 
undersøkelsen i Lørenskog kommune ligger lang høyere enn i vår undersøkelse, mens 
minimumsverdien samsvarer med minimumsverdien i vår undersøkelse. 
 
I SFT’s klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 97:04 klassifiseres ferskvann med 
tarmbakterieinnhold over 1000 bakterier pr 100 ml som ”meget dårlig” og som ”ikke egnet” 
for bading og rekreasjon [5]. Sammenligner man konsentrasjonsnivåene av tarmbakterier i 
overvannsprøvene fra undersøkelsen i dette prosjektet ser man at 20 av 56 overvannsprøver 
har verdier over 1000 bakterier pr. 100 ml, hvilket er overraskende mange. 
 
Oppsummert vurderes forurensningskonsentrasjonene av Tot-P og ammonium i overvann 
fremskaffet i denne undersøkelsen generelt sett som lave sammenlignet med oppgitte 
veiledende/forventede verdier i SFT’s faktaark. Innholdet av tarmbakterier i 
overvannsprøvene vurderes derimot generelt som overraskende høyt. 
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   DaØ 
     Driftsassistansen i Østfold IKS  

 

Helhetlig kartlegging av overvannsnett og feilkoblinger - 2006    

 
Oppsummering med konklusjoner 
 
Driftsassistansen i Østfold IKS har gjennomført undersøkelsen ”Helhetlig kartlegging av 
overvannsnett og feilkoblinger i Morsa-vassdraget” på oppdrag fra Vannområdeutvalget 
Morsa høsten 2006. 
 
Totalt er 30 overvannsområder undersøkt og 56 stikkprøver er tatt. 
Det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til prøvetakingen og vannmengdemålingene i 
undersøkelsen. Det er viktig å ta dette i betrakting i forhold til de vurderingene som er gjort. 
 
Målsettingen med prosjektet var å si noe om hvor påvirket de utvalgte overvannsområdene er 
av forurensninger fra avløpsnettet. Dette er gjort på bakgrunn av analyseresultater og 
observasjoner i forbindelse med prøvetakingen. Overvannsområdene er deretter plassert i tre 
ulike klasser ut i fra hvor sannsynlig det er at overvannet er påvirket av avløpsvann. 
 
Av de 30 overvannsområdene ble 8 plassert i klasse 1 – ”lite sannsynlig påvirket av 
avløpsvann”. 10 av overvannsområdene ble plassert i klasse 2 - ”muligens påvirket av 
avløpsvann”, mens 12 av overvannsområdene ble plassert i klasse 3 - ”sannsynligvis påvirket 
av avløpsvann”. 
Det er verdt å merke seg at klassifiseringskriteriene er satt på bakgrunn av erfaringer og 
skjønn. Klassifiseringen av de ulike overvannsområdene er gjort for at kommunene skal 
kunne prioritere feilsøking i overvannsområdene etter hvilke områder som er mest utsatt for 
avløpsvannspåvirkning. 
 
I forbindelse med prøvetakingen er det framskaffet et forholdsvis stort datagrunnlag om 
forurensningskonsentrasjoner i overvann som ledes til Morsa-vassdraget. 
Datagrunnlaget gir følgende statistikk: 
Parameter Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 
Høyeste 
konsentrasjon 

Laveste 
konsentrasjon 

Totalt fosforinnhold 59 µg P/l 280 µg P/l 10 µg P/l 
Ammonium 296 µg NH4-N/l 4400 µg NH4-N/l <5 µg NH4-N/l 
Tarmbakterier 2233  TKB/100ml 25000  TKB/100ml 0  TKB/100ml 
 
Forurensningskonsentrasjonene av Tot-P og ammonium i overvann fremskaffet i denne 
undersøkelsen vurderes generelt sett som lave sammenlignet med oppgitte 
veiledende/forventede verdier i SFT’s faktaark nr 11 - 1995 om overvann. Innholdet av 
tarmbakterier i overvannsprøvene vurderes derimot generelt som overraskende høyt 
sammenlignet med ”SFT’s klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 97:04”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11



    
   DaØ 
     Driftsassistansen i Østfold IKS  

 

Helhetlig kartlegging av overvannsnett og feilkoblinger - 2006    

 
Forslag og anbefalinger til videre arbeid  
 
Klassifisering av overvannsområdene er gjort for at kommunene skal kunne prioritere hvilke 
områder man i første omgang bør se nærmere på i forhold til å gjøre forbedrende tiltak. 
Det anbefales derfor at kommunene bør sette i verk ytterlige undersøkelser av områdene 
plassert i klasse 3 (”sannsynligvis påvirket av avløpsvann”) for å avdekke årsaken(e) til at 
overvannet blir forurenset med avløpsvann og med dette fremskaffe grunnlag for å kunne 
gjøre forbedrende tiltak. 
I områder man har spor av avløpssøppel vil det være naturlig å sette ut fangnett oppover i 
overvannsnettet. Dersom man ikke har funn av avløpssøppel, men likevel analyseresultater 
som tilsier påvirkning av avløpsvann, bør man foreta prøvetaking av overvannet oppover i 
overvannsnettet. Som omtalt over kan stikkprøvetaking gi misvisende bilde av 
forurensningssituasjonen. Likevel er det nok denne metoden som må benyttes fordi bruk av 
automatiske prøvetakere vil gjøre dette alt for ressurskrevende og kostbart. Om mulig bør 
stikkprøvetakingen gjennomføres på tider av døgnet da flesteparten er hjemme – før og etter 
arbeidstid. 
Når man har lokalisert ledningsstrekket der man har forurensningskilde(r) har man ulike 
metoder for å lokalisere årsaken til forurensning. Dersom et hus er direkte feilkoblet til 
overvannsledningen vil nok røyktesting være den enkleste metoden for å avdekke dette. 
Fargetest eller ”ping pong ball-test” kan også brukes for å verifisere eventuelt funn. Dersom 
årsaken skyldes kloakkstopper eller jevn utlekking fra dårlige avløpsledninger til dårlige 
overvannsledninger vil nok kamerainspeksjon være det beste verktøyet. 
Det er svært vanskelig å si noe generelt om forventet tidsbruk for slikt sporingsarbeid  
Tidsbruken vil først og fremst avhengig av overvannssystemets størrelse og kompleksitet, 
samt hvilke typer feil som er årsaken til forurensning. I tillegg vil man ved slikt arbeid 
normalt være avhengig av oppholdsvær under og i dagene før arbeidet. 
 
Det anbefales også at man undersøker de overvannsområdene som ble plassert i klasse 2 
(”muligens påvirket av avløpsvann”) ytterligere med flere prøveuttak. På den måten kan man 
kanskje avdekke hvorvidt de skal friskemeldes eller om det bør iverksettes sporingsarbeid for 
å avdekke årsak til forurensing. Dersom man gjentar undersøkelsen for disse 10 punktene med 
to prøvetakingsrunder for hvert punkt bør feltarbeidet kunne gjennomføres i fire omganger på 
en arbeidsdag. 
 
I dette prosjektet er det foretatt undersøkelser på de største og dermed viktigste 
overvannsområdene med utløp til Morsa-vassdraget. Flere kommuner i vassdraget har flere 
overvannsutløp til vassdraget som ikke er undersøkt. Det anbefales at de resterende 
overvannsområdene undersøkes på tilsvarende måte som overvannsområdene i denne 
undersøkelsen. 
 
 
Driftsassistansen i Østfold IKS 
 
 
____________________________ 
Kaj-Werner Grimen – Daglig leder 
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Vedlegg 1 - Våler 

Prøvepunkter i Våler kommune: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texnes Sperrebotn Våk 

Ved 
Svinndal 
RA 

Ved 
Svinndal 
skole 

Folkestadfeltet 
Bergfeltet 
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Vedlegg 1 - Våler 

Prøvepunkt Våk - Våler 
31.08.2006 
Målt vannmengde: 0,26 l/s 
Komm: To dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Kunne se en oljehinne i 
vannoverfalten. Klart vann! 
Ingen tegn til avfallssøppel 

  
Prøvepunkt Sperrebotn – 
Våler 31.08.2006 
Komm: To dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Kunne ikke måle vannmengde. 
Ingen tegn til avfallssøppel 

 

 

Prøvepunkt Texnes – Våler 
31.08.2006 
Komm: To dager siden siste 
nedbør. Tydelig lukt av kloakk 
Litt gulaktig vann. 
Bildet viser avløpssøppel i 
ledningen! 

 

20 sept 

 

 

Bilder til høyre viser de tre 
prøvene tatt 31.8.  
Fra venstre: prøve fra Våk, 
Sperrebotn, Texnes. 
Komm: To dager siden siste 
nedbør. 
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Vedlegg 1 - Våler 

Prøvepunkt Våler: 
Ved Svinndal skole 
16.10.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel 

  

 

Prøvepunkt Våler: 
Ved Svinndal RA 
16.10.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel. 
Ingen vits å sette ut fang-
netting. Avløpssøppel ville 
vært synlig i vegitasjon  

  

Prøvepunkt Våler: 
Bergfeltet 
16.10.2006 
Målt vannmengde: 0,9 l/s 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel 
7.11 – Målt vannmengde 1 l/s 

   

Prøvepunkt Våler: 
Folkestadfeltet 
16.10.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Veldig brunt vann fra 
hovedstrengen.  
Ingen tegn til avfallssøppel 
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Vedlegg 2 – Moss kommune 

Prøvepunktene i Moss kommune: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thorbjørnsrød gård 
 

Ved Eikabanen 

Ørejordet ved 
Østre Øre vei 

Ørejordet ved 
Ishockeybanen 

Sydskogen - tursti Gjerrebogen 
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Vedlegg 2 – Moss kommune 

Prøvepunkt Ørejordet v. 
ish.banen – 01.09.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Svak lukt av kloakk – 
Vann fra siderør er spesielt – 
se bilde. 
Ingen tegn til avfallssøppel 

   
Prøvepunkt Ørejordet Østre 
Øre vei – 01.09.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Svak lukt av kloakk – 
Vann fra siderør er spesielt – 
se bilde. Vann fra punktet over 
er en del av vannet i dette 
punktet. Ingen tegn til 
avfallssøppel!  

 

Prøvepunkt Ved Eikabanen 
– Krapfoss 01.09.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Klart vann! 
Tydelige tegn til avfallssøppel. 
NB! Dette kan stamme fra 
overløp fra pumpestasjonen 

 

 

Prøvepunkt ved 
Thorbjørnsrød gård 
01.09.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Det rant MYE vann! 
Målt vannmengde (noe 
usikkert!) på 0,95 l/s. 
Vannlekkasje? Ingen lukt. 
Ingen tegn til avfallssøppel!   
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Vedlegg 2 – Moss kommune 

Prøvepunkt Ved Sydskogen 
på tursti  – 01.09.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Klart vann! 

  

 

Bilder til høyre viser de fem 
prøvene tatt 1.9.  
Fra venstre: prøve fra 
Ørejordet Isbanen, Ørej v 
Østre Øre vei, Eika, 
Thorbjørnsrød, Sydskogen. 
Tre dager siden siste nedbør. 

   

Prøvepunkt nedsiden av 
Gjerrebogen 20 sept. 
Komm: den 1.9 fikk vi ikke 
tatt prøver her pga 
vannstanden i Vansjø var for 
høy. Den 20 sept gikk det bra å 
ta prøve her. 
Ikke satt ut fangnett. 
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Vedlegg 3 - Rygge 

Prøvepunkt Solli skole, 
Rygge 
12.09.2006 
 
Kunne ikke måle vannmengde, 
men det rant overraskende 
mye. Komm: 5 dager siden 
siste nedbør. Antydning til 
kloakklukt. Klart vann! 

Netting hentet inn  
2 dager senere  - 14.9.2006: 

 
Ingen tegn til avløpssøppel 

 

 

Prøvepunkt Hanan Øverst, 
Rygge 
12.09.2006 
 
Ingen vannføring!  
Komm: 5 dager siden siste 
nedbør. 
Kunne ikke ta prøve. 

Netting hentet inn  
2 dager senere  - 14.9.2006: 

 
Ingen tegn til avløpssøppel 

 

  

Prøvepunkt Nederst, Rygge 
12.09.2006 
 
Ingen vannføring!  
Komm: 5 dager siden siste 
nedbør. 
Kunne ikke ta prøve. 

Netting hentet inn  
2 dager senere  - 14.9.2006: 

 
Ingen tegn til avløpssøppel 

 

Prøvepunkt Årvold, Rygge 
8.11.2006 
Stor vannføring  
Komm: To dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ikke egnet for utsetting av 
fangnett. 
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Vedlegg 4 - Råde 

Prøvepunkt Råde: 
7.11.2006 
Komm: To dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel. 
Ikke vits å sette ut fangnett. 
Avløpssøppel ville vært synlig 
i vegitasjon 

 

  

  

  

  

 

 

E6 

Prøvetakingspunkt 

Idrettsplassen 
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Vedlegg 5 - Hobøl 

 
Prøvepunktene i Hobøl: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knapstad ved E18 

Knapstad ved 
Jernbane 

Tomter – Bregneveien: 
Betong og PVC - rør 
 

Ringvold 
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Vedlegg 5 - Hobøl 

Prøvepunkt Hobøl: 
Knapstad ved E18-7.11.2006 
Komm: To dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel. 
Evt avløpssøppel vill vært 
synlig – fangnett ikke satt ut. 

 

   

Prøvepunkt Hobøl: 
Knapstad ved Jernbane 
7.11.2006 
Komm: To dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Tydelig tegn til avløpssøppel. 
Fangnett ikke satt ut. 

 

Målte vannmengder: 
7.11: 0,4 l/sek 

15.11: 1,33 l/sek 

  

Prøvepunkt Hobøl: 
Ringvold - 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Ingen tegn til avløpssøppel. 
Fangnettet var uten tegn til 
avløpssøppel. 

   

 

Prøvepunkt Hobøl: 
Tomter – Betong - 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Ingen tegn til avløpssøppel. 
Evt avløpssøppel vill vært 
synlig – fangnett ikke satt ut. 

   

Prøvepunkt Hobøl: 
Tomter – PVC - 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt. 
Ingen tegn til avløpssøppel. 
Evt avløpssøppel vill vært 
synlig – fangnett ikke satt ut. 

 

Målte vannmengder: 
8.11: 0,06 l/sek 
15.11: 0,31 l/sek 

 

Kommentar: 
15.11 var det mye skum 

ved utløpsrøret. 
Kan dette skyldes overløp 

fra nærliggende pst? 
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Vedlegg 6 – Enebakk kommune 

Prøvepunktene i Enebakk kommune – Ytre Enebakk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved Orreveien Ved tennisbanen Ved Pumpestasjonen 
på tvers av 
Osloveien 243 

Bak SPAR-butikken 

23



Vedlegg 6 – Enebakk kommune 

Prøvepunkt Ytre Enebakk: 
Bak SPAR-butikken 
8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel. 
 

 

Fangnett var borte den 15.11. 
Dette kan skyldes avløpssøppel, 
løv, eller at noen har tatt den. 
 
Målt vannmengde: 
8.11:  
15.11: 0,4 l/sek 

 

Prøvepunkt Ytre Enebakk: 
Ved Orrevien - 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Tydelige tegn til avfallssøppel, 
kunne se fett i vannoverflaten. 
Papirrester på utløpsgitter. 

 

  

Prøvepunkt Ytre Enebakk: 
Ved Tennisbanen, 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Tydelig kloakklukt.  
Tegn til avfallssøppel. 
 
Her var vi usikker på om dette 
faktisk var spillvann. 

 

Resultatene i ettertid viste at 
dette var en spillvannskum. 
 
Sluk fra veikant er koblet inn på 
spillvannet. 

 

Prøvepunkt Ytre Enebakk: 
Ved Oslovn 243 - 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel. 
Tok prøven i bekken fordi vi 
ikke fikk av kumlokk. 
Klar vannprøve. 
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Vedlegg 7 - Ski 
 
 
Prøvepunktene i Ski kommune: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkstedveien i 
dette krysset 

Kommunens 
lagertomt i enden 
av Verkstedveien

I utløpet til 
Kråkstadelva 

I Elveveien i 
nærheten der 
Elvebakken 
kommer innpå. 
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Vedlegg 7 - Ski 
 
Prøvepunkt Ski: 
Verkstedvn 8 - 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Antydning til 
kloakklukt.  
Ikke egnet for utsetting av 
fangnett 

  

  

Prøvepunkt Ski: 
Hovedstreng- 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel 
Ikke satt ut fangnett – evt 
søppel ville vært synlig. 

 

Prøvepunkt Ski: 
Ministreng- 8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel. 
Ikke satt ut fangnett – evt 
søppel ville vært synlig. 

  
 
 
 
 
 

Utløpet fra disse 
overvannsstrengene ligger 

inne på kommunens 
lagertomt i enden av 

verkstedveien. 

Målt vannmengde  
8.11:  0,09 l/sek 
15.11: 0,16 l/sek 

 

Prøvepunkt Ski: 
Kråkstad v Parkbakken 
8.11.2006 
Komm: Tre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel. 
Ikke satt ut fangnett – evt 
søppel ville vært synlig.  

   

Prøvepunkt Ski: 
Kråkstad v Elvebakken 
8.11.2006 
Komm: Ttre dager siden siste 
nedbør. Ingen merkbar lukt.  
Ingen tegn til avfallssøppel 
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Vedlegg 8: 
Presentasjon av analyseresultater med prøvetakingsdatoer, 
samt nedbørsdata fra værstasjonen på Rygge flystasjon  
for prøvetakingsperioden. 
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Våler kommune 
 

 
 
 
 
Moss kommune: 
 
Kommune 
/ 
Prøvedato 

Prøvested Målt vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB 
(ant/100ml) 

Ørejordet 
v/hockeybanen 

- 24 51 37 

Ørejordet v/Østre Øre 
vei 

- 10 83 300 

Eika - 52 33 >80 
Gjerrebogen - Ingen prøve pga høy vannstand i Vansjø  
Thorbjørnsrød 0,95 17 >5 120 

Moss 
1. sept 

Tursti på Sydkogen - 30 >5 9 
Ørejordet 
v/hockeybanen 

- 12 50 3500 

Ørejordet v/Østre Øre 
vei 

- 20 60 200 

Eika - 41 20 1200 
Gjerrebogen - 46 2800 15800 
Thorbjørnsrød Ikke målt 26 5 124 

Moss 
20.sept 

Tursti på Sydkogen - Tørr overvannsledning 
Moss 

26 sept 
Thorbjørnsrød 0,204 12 8 172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune 
/ 
Prøvedato 

Prøvested Målt vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB 
(ant/100ml) 

Dammyr 0,26 49 11 81 
Sperrebotn - 17 10 129 Våler 

31.aug Texnes - 81 129 1500 
Dammyr - 25 5 6 
Sperrebotn - 20 30 1000 Våler 

20 sept Texnes - 280 2000 25000 
Våler 
26 sept 

Dammyr 0,082 19 8 1 

Svinndal ved skolen - 130 100 1100 
Ved Svinndal RA - 30 2000 1 
Bergfeltet 0,9 40 210 600 

Våler 
16. okt 

Folkestadfeltet - 20 20 4 
Svinndal ved skolen - 70 370 1200 
Ved Svinndal RA - 10 1370 1 
Bergfeltet 1,1 60 13 2900 

Våler 
7. nov 

Folkestadfeltet - 50 110 1 
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Rygge kommune: 
 
Kommune 
/ 
Prøvedato 

Prøvested Målt vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB 
(ant/100ml) 

Solli skole - 60 400 16000 
Hanan Øverst - Tørr overvannsledning Rygge 

12. sept Hanan Nederst - Tørr overvannsledning 
Solli skole - 110 510 24000 
Hanan Øverst - Tørr overvannsledning Rygge 

20. sept Hanan Nederst - Tørr overvannsledning 
Rygge 
8. nov 

Årvold - 50 120 1600 

Rygge 
15. nov 

Årvold - 40 19 300 

 
 
Råde kommune: 
 
Kommune 
/ 
Prøvedato 

Prøvested Målt vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB 
(ant/100ml) 

Råde 
7. nov 

Etter fangdam mellom 
E6 og Vansjø 

- 50 44 8 

Råde 
15.nov 

Etter fangdam mellom 
E6 og Vansjø 

- 50 54 3 

 
 
 
Hobøl kommune: 
 
Kommune 
/ 
Prøvedato 

Prøvested Målt vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB 
(ant/100ml) 

Knapstad v E18 - 80 4400 1920 Hobøl 
7. nov Knapstad v jernbane 0,4 l/s 240 11 4800 

Ringvold - 100 30 1 
Tomter Betong - 140 290 3 Hobøl 

8. nov Tomter PVC 0,06 l/s 6 <5 300 
Knapstad v E18 - 80 85 2700 
Knapstad v jernbane 1,33 l/s 60 65 300 
Ringvold - 100 <5 0 
Tomter Betong - 120 78 400 

Hobøl 
15. nov 

Tomter PVC 0,31 l/s 80 <5 6 
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Enebakk kommune (Ytre Enebakk): 
 
Kommune 
/ 
Prøvedato 

Prøvested Målt vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB 
(ant/100ml) 

Bak SPAR-butikken - 60 41 1600 
Ved Orreveien - 40 <5 1200 
Ved Tennisbanen * - 4900 26200 8000 

Enebakk 
8. nov 

Ved Oslovn 243 - 30 19 400 
Bak SPAR-butikken - 30 74 1000 
Ved Orreveien - 40 9 1500 
Ved Tennisbanen * - 5800 26000 >8000 

Enebakk 
15. nov 

Ved Oslovn 243 - 30 <5 27 
* Kummen som vi trodde eller som vi ble fortalt at var overvannskum har i ettertid vist seg å være 
spillvannskum. Resultatene fra disse tyder helt klart på dette og er derfor utelatt i selve rapporten. 
 
 
 
Ski kommune: 
 
Kommune 
/ 
Prøvedato 

Prøvested Målt vannføring 
(l/s) 

Tot-P 
(µg P/l) 

Ammonium 
(µgN/l) 

TKB 
(ant/100ml) 

Ved Verkstedvn. 8 * 
 

- 3100 19200 >8000 

Kommunens 
lagertomt: Hovedledn 

- 60 170 1300 

Kommunens 
lagertomt:Miniledning 

0,09 l/s 20 <5 0 

Kråkstad – 
Parkbakken 

- 80 440 7300 

Ski 
8. nov 

Kråkstad - 
Elvebakken 

- 80 6 300 

Ved Verkstedvn. 8 * 
 

- 4800 17400 >8000 

Kommunens 
lagertomt: Hovedledn 

- 60 82 400 

Kommunens 
lagertomt:Miniledning 

0,16 l/s 30 7 0 

Kråkstad – 
Parkbakken 

- 100 100 2600 

Ski 
15. nov 

Kråkstad - 
Elvebakken 

- 50 <5 5 

* Kummen som vi trodde eller som vi ble fortalt at var overvannskum har i ettertid vist seg å være 
spillvannskum. Resultatene fra disse tyder helt klart på dette og er derfor utelatt i selve rapporten. 
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   DaØ 
     Driftsassistansen i Østfold IKS  

 

Helhetlig kartlegging av overvannsnett og feilkoblinger - 2006    

 
 
Vedlegg 9 - Kildeoversikt 
 
 
[1] - Telefonsamtaler med Terje Martinsen – Lørenskog kommune - samt 
forvaltningsdokument om overvannshåndtering i Lørenskog kommune. 
[2] - Telefonsamtaler med Frode Hult – Oslo kommune 
[3] – E-post kommunikasjon med Simon Haraldsen – Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
[4] – SFT’s faktaark nr 11 -1995 - om kommunale avløpsanlegg og overvannsutslipp 
[5] – SFT – ”klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann” - 97:04 
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