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Spredt avløp fra mennesker i nedbørfeltet 
– hvordan kontrollere? 



Hygieniske barrierer i drikkevannsforsyningen

” Forbedre 

vannkvaliteten”

”Bevare 

vannkvaliteten”
” Bevare 

vannkvaliteten”

Minst 2 hygieniske barrierer Barrierer??….

Vannbehandling
og desinfeksjon



Norges mest kjente private avløpsledning?
 

Eikebrokk et al, (2005)



Norges mest kjente private avløpspumpestasjon?

Overløp fra tank!
(også populært med spetthull!)



• Periodisk kontroll av tilstand:
• Rørinspeksjon av ledningsnettet hvert 5 år
• Tetthetskontroll av ledningsnettet hvert 5 år
• Oppfølging via Planlagt aktivitet

Hvordan sikrer Bergen kontroll med de private 
avløpsanleggene i nedbørfeltet til 
drikkevannskildene?



• «Tett tank i tett tank»
• Eies av «Skanseguttenes forening».
• Fag- politikk- myndighet

Brushytten på Fløyen



Regneøvelse- dobbel tank (i kjeller) vs nedgrav tank 

”Tett tank i kjeller” ”Nedgravd tank”
Feilrate, λ 1/20 år 1/20 år
Tid til å oppdage, τ 1 uke (i kjeller) 1 år (inspiseres hvert år)
Sannsynligheten for lekkasje
mellom inspeksjonen
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For en nedgravd tank har 50 ganger så stor sannsynlighet at lekkasjen
ikke oppdages som en tett tank i tett tank/kjeller!



• Jordalen i Bergen, anlagt offentlig nett med 
pumpestasjon for å føre kloakk ut av 
nedbørfeltet

• Periodisk kontroll av tilstand:
• Rørinspeksjon av ledningsnettet hvert 5 år
• Tetthetskontroll av ledningsnettet hvert 5 år
• Oppfølging via Planlagt aktivitet

• Alarm mot driftskontrollsystem/vakt (A-
alarm)

Også viktig å ha kontroll på 
offentlige avløpsledninger i 
nedbørfeltet!



"Strengere krav til tilstand på ledninger i nedbørfeltet enn 
andre anlegg/ledninger"
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Berge et al, (2014)



NB: Spredt avløp også 
relevant etter 
vannbehandling!



”Cowboy land” – like 
god orden under 
bakken som over 
bakken?

Oslo -
Maridalen



Jonsvannet i Trondheim

Foto: Tronhus



Overløp fra tanker ved Jonsvannet

• Før 2 tømminger pr år
• Politianmeldt
• Nå: 12 tømming pr år!
• Tank: 3 m3, dvs 300 m3 kloakk rent i bekken pr år!

Foto:
Tronhus



Trondheim: Bioforsk prosjekt for å finne kildene til 
forurensing
• Kan finne ut hvor E.Coli kommer fra ved hjelp av markører.

Figur: Arve Tronhus



Riskobasert

Risikoreduserende tiltak 
skal iverksettes. 

Risikoreduserende tiltak er 
ikke nødvendig. 

Risikoreduserende tiltak 
skal vurderes. 

• 12 kritiske anlegg
• 35 i hele nedbørfeltet til 

Jonsvannet
• Ca 2000 samlet i hele 

kommunen 
• + Benna…



Jonsvannet i Trondheim Driftskontrollsystemet

JONSVANNET
Drikkevannskilde for
Trondheim og Malvik kommune,
reservekilde for Melhus kommune



Drikkevannskilde

Private avløpsanlegg
i nedbørsfeltet



Drikkevannskilde

Overvåking av private
avløpsanlegg

Oversiktsbilde i
Trondheim kommunes
sentrale driftskontroll

Nivåmåling 
i septikkummer

Koble SCADA/SR med 
ledningsregister?



Tiltak installere målere som viser 
nivået i tankene og sender alarmer

• Eksisterende anlegg
• Nyanlegg (tett tank i tett tank)

Foto: Arve Tronhus/IPJ



Oversikt over nivåer og trender

Tilstandsrapport i Trondheim kommunes SD-anlegg



Nivåmåler med Varsling

• Nivå 1: SMS til slamtømmer + huseier
• Nivå: 2: Blir ikke tanken tømt, alarm til vår vakt på 

vannbehandlingsanlegget som besørger tømming 24/7. 

tømming tømming tømming



Varsling

Septiktømmer

Huseier

Kommunal vakt

Alarm
høyt nivå

Tømme-
varsel

AUTOMATISK 
VARSLING



Forurensningstransport av TKB fra Valsetbekken når 
råvannsinntaket under vårsirkulasjon
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DHI, 2010

Dvs selv «fersk» forurensing (1-3 døgn) 
kan nå inntaket i spesielle situasjoner! 
Hva da med «langlivede»? (1-3 mnd)



Kortlivede og langlivede mikroorganismer!
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Kontinuerlige tilførsler i Dausjøelva

Konsentrasjoner som funksjon av tid og svinnrate
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Giardia, 
cryptosporidium

Bakterier

Parasitter lever lenge!  Hendelse 1-3 måneder i forkant

Vannanalysene tas normalt for e.coli (indikator for fersk avføring) (CCP)

Eksempel: Oslo VAV (NIVA /SINTEF 2012)



Finn.no (2014-2015) 
Benna
Litjholmen og 
Skogsholmen, 
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Bruksareal: 30 m²
Tomteareal: 653 m²

Hva skal man gjøre på Litjholmen
når en ikke kan bade og ikke fiske?



Finn.no (Jonsvannet)27



http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article11257773.ece

Vi kjøper eiendommen kun for å verne 
drikkevannsinteressene!

Anne Kristine Misund, Teknisk sjef Trondheim kommune

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article11257773.ece


Bruk av ArcGIS /WinGIS i Drammensregionen

• Forvaltning av ca. 12 000 avløpsanlegg i «GVD kommunene» Drammen, 

Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Hurum, Røyken, Sande og Svelvik

• Private slamtømmefirma benytter også løsningen



Spredt avløp analyser: Uavklart avløp, dvs ikke tilknyttet 
offentlig anlegg og ikke registrert med private anlegg



Spredt avløp analyser: 
Private avløpsanlegg < 200 m fra offentlig avløpsledning



Behov for systemer for dokumentasjon av 
anlegg og oppfølging av arbeidsoppgaver!



• Forvaltning av private anlegg
• Dokumentasjon av private anlegg
• Søknadsbehandling ifb arbeid på nye og 

eksisterende private anlegg
• Oppfølging av private anlegg mot 

eiere/abonnenter
• Drift av private anlegg
• Analyse og rapportering av private anlegg
• Kobling mot SCADA/driftskontrollsystem for 

dokumentasjon av hendelser, innsyn

Private anlegg - løsningsportefølje



• Et felles arkiv for alle private anlegg
• Dokumentasjon av fysisk anlegg 

(sammen med offentlig)
• Dokumentasjon av logiske koblinger
• Utstyr og abonnent/eier

Private anlegg

Tilknytning
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IndSys

Tilbakslagssikring 
NS1717

Sprinkling

Private anlegg



VA-nett

Private anlegg

Saksbehandler

Drift

Saksbehandler

Entreprenør

Operatør

Eier

Nye anlegg

Tømmedata, 
prøvetaking

Ferdigmelding Pålegg 

Kontrollør

Kontroll,
inspeksjon

Avvik,
mangler

Måleverdier,
avvik

Helhetlig system for etablering, drift og oppfølging av 
private anlegg

Entreprenør

Lukke avvik/pålegg

Forvalting

Sensorer
Målere

Nye anlegg



Brukervennlige portalløsninger



«§ 38.2 Ved utøvelse av kommunal 
myndighet og eierskap skal 
drikkevannsinteressen være 
overordnet alle andre interesser 
innenfor hensynssonen»

Hensynssone i Kommuneplanens 
arealdel (PBL)

Men: Fag – myndighet – politikk!

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117731328/Kommuneplanens-arealdel-2012-2024

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117731328/Kommuneplanens-arealdel-2012-2024


Spredt avløp blir fort en
konflikt mellom
Fag – myndighet – politikk!



• Farekartlegging og farehåndtering som et gjennomgående prinsipp!
• Water Safety Plans basert! (inkl dokumentere at tiltakene virker)
• Kontroll av spredte avløp blir enda viktigere!

§ 9. Farekartlegging og farehåndtering
Vannverkseieren skal identifisere alle farer og årsaker til farer som må forebygges, fjernes 
eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig 
trygt drikkevann som er egnet til bruk. 
Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et 
akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres.  Vannverkseieren skal sikre at 
farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert. 



Takk for oppmerksomheten!
Jon.Rostum@Powel.no
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