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Klima og miljø



• Nordre Follo kommune er i ferd å ferdigstille ny hovedplan for VA og vannmiljø. 
Litt forsinket - legges ut på høring rett over nyttår.

• Det er virksomhet VA som utarbeider planen hvor samarbeid med Klima og 
miljø inngår.

• Nordre Follo kommune har lagt til grunn at det årlig skal samlet rapporteres til 
politikere vedr status vannkvalitet; Fagrådet for Indre Oslofjord, vannområdene 
PURA og Morsa samt lokal overvåking i kommunen.

• Overvåking i Fagrådet, PURA og Morsa er hovedstasjoner; tiltaksrettet.

• Nordre Follo kommune sine stasjoner er en kombinasjon av tiltaksrettet og 
problemrettet overvåking  basert kjemiske og biologiske parametere.

• Reaktivt fosfor (TRP) er en viktig parameter lokalt for å se effekt av tiltak avløp.  

Overordnet  blikk – sett i forhold til ny 
hovedplan VA og vannmiljø



Store sirkler; vannområdet PURA og Morsa. Små sirkler Nordre Follo kommune                                



• Vannområdenes stasjoner og nå strategihånboka til PURA gir en oversikt over 
kilder og betydning. 

• Gir imidlertid ikke noen tydelige føringer for videre strategi på tiltaksområdet 
VA. Det er således behov for lokal overvåking og kildesporing for å se effekt 
avløpssoner.

• Nordre Follo har derfor inndelt i en rekke avløpsoner og sett nærmere på 
belastning  basert på; kildesporing 2020-2021: 

-- Rød;  høy prioritet

- Gul; middels prioritet

- Grønn; lavest  prioritet 

• Tallene i ringene viser antall gram TRP fra sonen pr døgn. I ringer uten tall er 
det gjort kildesporing men ingen beregning.

Overordnet blikk…



Avløpssoner/prioritet - kildesporing 2020- 2021. 



Avløpssoner fremmedvannandel (%)  – til Bekkelaget renseanlegg. Blått 
fremmedvann. Grønt spillvann.



Avløpssoner fremmedvannandel (%) – til Nordre Follo renseanlegg. Blått 
fremmedvann. Grønt spillvann



Avløpssoner fremmedvannandel (%)  – til Nordre Follo renseanlegg. Blått 
fremmedvann. Grønt spillvann.



Oversikt tilstopping







Kapasiteten i spillvannsnettet under et regn med 2 års gjentaksintervall. Røde strekninger er mer enn 
100 % fulle, dvs. det renner over. Gule er 75 % fulle og grønne er < 50 % fulle



Overvannsnettet - betydning for vannkvalitet i 
vassdragene

• Feilkoblinger

• Driftsproblemer på spillvannsnetter. Ved kloakkstopper og overbelastning kan 
det renne over til overvannsnett via felleskummer og sprekker/utettheter

• Avrenning av forurenset vann fra veier og andre tette flater.

• Bygg- og gravevirksomhet kan gi både giftige stoffer og partikler som tetter 
igjen ledningsnett – dårligere levekår for fisk og bunndyr i vassdragene

• Avrenning fra utlekket spillvann som har akkumulert i ledningsgrøftene. 
Dersom utlekket spillvann blir liggende i bunnen av grøfta, kan det trenge inn i 
utette overvannsledninger når grunnvannstanden stiger. Det kan også renne ut 
i vassdragene gjennom selve grøften.   

• Forurenset grunn. Vann som infiltreres i områder med forurenset grunn kan 
transportere til grunnvannsårer eller ut i elver bekker



Overvannsnett sett i sammenheng med bekker, flomveier og infiltrasjon 



TRETRINNS-STRATEGIEN

Overvann – forvaltning i Nordre Follo 
kommune; Nylig vedtatt overvannsveileder





• Tatt utgangspunkt i PURA sin overvåking samt eget overvåkingsprogram, 
avløpsoner samt kildesporing.

• Tre vannforekomster har prioritet:

- Gjersjøen

- Kolbotnvann

- Østensjøvann

• Øvrige vannforekomster skal ikke forringes 

Prioritering av utvalgte vannforekomster





Innsjøregnskap - Gjersjøen; prioritering av 
vannforekomster - bekker

Figur 9.1.2 Bidrag av TRP og turbiditet til Gjersjøen fra de fire Gjersjøbekkene i Nordre Follo 
kommune, basert på tall fra 2020 og 2021. TRP-tallene fra Dalsbekken er fra mars 2021 etter at 
overføringsledningen Ski-Haugbro ble satt i prøvedrift. 



Innsjøregnskap -Kolbotnvann; prioritering av 
vannforekomster - bekker

Bidrag av TRP og ammonium til Kolbotnvannet fra Augestadbekken og Skredderstubekken. TRP og 
ammonium er beregnet som gjennomsnitt for 2020 og 2021. De målte konsentrasjonene er justert for ulik 
vannføring.  



• Minst god miljøtilstand i alle innsjøene i henhold til 

Vanndirektivet.

• Jobbe systematisk med kildesporing på spillvannsnettet for å 

avdekke problemområder og på den måten ha grunnlag for riktig 

prioritering og målrettede tiltak.

Strategiske langsiktige mål for planperioden



• Forbedre miljøtilstanden i Gjersjøen. Snu den negative trenden med 

tilførslene fra Fåleslora, Greverudbekken og Tussebekken. Redusere 

tilførslene fra Kantorbekken og Dalsbekken.

• Forbedre miljøtilstanden i Kolbotnvann. Snu den negative trenden med 

tilførslene fra Augestadbekken og redusere tilførslene fra 

Skredderstubekken. Nordengabekken og Myrvollbekken bør vurderes 

nærmere i med tanke på om det er nødvendig med tiltak i disse også.

• Bidra til forbedring av miljøtilstanden i Østensjøvann ved å redusere 

fosforbelastningen til Skibekken/Finstadbekken.

• Hindre forverring av dagens miljøtilstand i øvrige innsjøer.

Hovedmål i denne perioden



• For bekkene med tilrenning til Bunnefjorden er det 

Gjersjøelva som har størst bidrag av nitrogen med hele 

33% av totalt 13 undersøkte elver og bekker i PURA med 

tilførsler til fjorden. 

• Når det gjelder fjorden som resipient er det 

nitrogenforbindelser, suspendert stoff og miljøgifter man bør 

fokusere på. I og med at den relative tilførselen av nitrogen fra 

Gjersjøelva er klart høyere enn den for fosfor, indikerer det at 

det er et betydelig potensial for lavere nitrogenavrenning fra 

Gjersjøvassdraget enn i dag.

Tilførselsbekker til Bunnefjorden



• Kommune i sterk vekst hvor det pågår og kommer stor utbygginger

• Rullering av kommuneplanens arealdel er igangsatt – hensynta bla hovedplan 
VA og vannmiljø

• Store statlige utbygging; 

- Østre linje og spor for hensettning

- Hovedveiutbygging

• Det er gjennomført mye tiltak men fortsatt en vei å gå for å nå vanndirektivets 
mål om vannkvalitet.

• Forventninger til at helhetlig plan for Oslofjorden vil gi ekstra påtrykk for 
forsering av tiltak?                      

Særskilte utfordringer i Nordre Follo kommune



Takk for meg


