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Bakgrunn for arbeidet – Hovedplan vann, avløp og 
vannmiljø
• Ved oppstart av revisjon av kommunens Hovedplan vann, avløp 

og vannmiljø kom følgende spørsmål opp på dagsorden:
1. Hvor trykker skoen mest? Hvilket vassdrag har dårligst tilstand og bør 

prioriteres for tiltak?
2. Hvilke tiltak bør prioriteres?

- private avløpsanlegg?Landbruk?
- kommunale avløpsanlegg? 



i

i

i

i

i

i

i

i

i

i i

i

i

i

i

i

ii

i

i

i
Vigda nedre

Vennabekken

Gluggbekken 

Hammerbekken 

Børselva restfelt

Viggja

Sæterbekken

Rossmobekken

Valsetbekken

Eidsmobekken

Skjellbekken

Børselva øvre
Kjæremsbekken

Egghåggåbekken

Sætervatnet, bekk fra nord

Mora

Vigda midtre

Myrinsbekken

Konstadbekken

Børselva nedre

Viggja, tilløpsbekker

Hvordan var tilstanden i vannforekomstene ?
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Tegnforklaring

Klassifisering økologisk tilstand

Samlet økologisk tilstand

i God

i Moderat

i Dårlig

Skaun kommunegrense

Vigda-vassdraget

Viggja-vassdraget

Børsa-vassdraget

• Lite data om vannkvalitet

• Satte i gang 
overvåkningsprogram med 35 
prøvepunkter – kjemiske 
analyser, tarmbakterier og 
begroingsundersøkelse

• Prøvepunkter valgt ut på 
grunnlag av lokalkunnskap og 
opp/nedstrøms kommunale RA

 Klassifisering 
økologisk tilstand



Tiltaksanalyse for vassdragene – tilførselsberegning (fosfor)
• Tilførsel fra kommunalt avløp –på grunnlag av prøvetakingsresultater renseanlegg, 

informasjon om overløpstimer, bosatte fra rutenettsdata SSB, lekkasje fra ledningsnettet pga 
alder/tilstand 

• Tilførsel fra landbruk  - husdyrregisteret, tilskuddsstatistikk, spørreskjemaer bønder 

• Tilførsel fra spredt avløp – ca. 1000 anlegg
– hva er tilstanden og hvor stort er utslippet ?

- Sette i gang registreringsarbeid? Tidsbruk?

• Ville sjekke først hva vi kunne beregne vhja GIS-analyser 

og erfaring om tilstand

Hva skyldes den dårlige tilstanden i vannforekomstene ?



GIS-analyse: Selektere ut slamavskillere på ulike jordarter 
og anta anleggstype

Løsmassekart fra NGU Slamavskillere GPS-punkt og tømmedata



• NGU’s løsmassekart 
• NVE’s vassdragdata - nedbørfelt
• GPS-punkt for slamavskillere med info om 

tømmevolum
• Avlop.no – renseeffekt for ulike anleggstyper
• Informasjon fra kommunen

Hva kan antas om rensetrinnet etter 
slamavskilleren?
Antagelser ut fra erfaring og kunnskap om 
løsmasser:
F.eks: Slamavskiller som ligger i leirjord – hvilket type 
anlegg kan det være ? Hvilken rensegrad kan en anta ?

Grunnlag for GIS analysen:



Hva er erfaringsmessig tilstand i områder uten 
infiltrasjonsmulighet?



• Antok anleggstype etter 
løsmassetype (jordart)

-Feks. Slamavskiller på 
leirgrunn (blå prikker) antas har 
direkteutslipp etter 
slamavskilleren. 
Slamavskiller på forvitringsjord: 
antas en grad av infiltrasjon 
etter slamavskiller.

• Fikk fordeling av 
anleggstype pr vassdrag 
og totalt for kommunen

• Beregnet fosforutslipp 



Fordelt anlegg etter 
grunnforhold, 
fordelingen ble slik totalt 
for kommunen:

Feks.: 
38 % av anleggene på 
leirjord – antatt kun 
slamavskiller, dvs. maks 
10 % rensing for total 
fosfor

Tilførsler fra mindre (private) avløpsanlegg



Resultatene fra GIS-analysen ble brukt i tiltaksanalysen –
hvilken kilde bidrar mest til forurensning?

58 %

3 %
0 %

13 %

26 %

Beregnet tilførsler av total fosfor samlet til vassdragene i Skaun 

Jordbruksarealer

Punktutslipp i jordbruket

Kommunale avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Bakgrunnsavrenning

Avløpsbidragene blir større dersom en ser på biotilgjengelig fosfor! Derfor 
må det settes i gang både tiltak innenfor landbruk og tiltak på avløpssektoren.
For å redusere innholdet av tarmbakterier i vassdragene, må det også 
settes inn tiltak innenfor privat og kommunalt avløp. 





Oppfordring: Ikke vent på tidkrevende registrering!

• Sjekk status for vannkvalitet
• Gjør en GIS-analyse på bakgrunn av løsmasser og 

beliggenhet av slamavskiller
• Ta noen stikkprøver for kontroll av anlegg i ulike typer 

jordarter
 Gir en rask oversikt over omfang og utslipp fra spredt avløp som 

grunnlag for:
 Prioritering av vassdrag for oppstart av opprydning
 Grunnlag for pålegg om tilkobling og pålegg om 

oppgradering av anlegg



Men ikke alle ganger stemmer kart og virkelighet 
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