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VAVs  mål og overvåking
I planperioden 2020-2040 har VAV satt følgende mål i Hovedplan vann 
og avløp:

 Innen 2040 er våre utslipp av næringsstoffer og miljøgifter 
innenfor vassdragenes og fjordens tålegrense

Målet fordrer blant annet bedre kunnskap om fjordens tålegrense og 
at avløpsrensing må vurderes i et større samfunnsmessig perspektiv 
med hensyn til miljøgifter fra diffuse kilder hvor rensing ved kilden 
ikke er mulig. 

VAV har en aktiv overvåking og påvirkning innen følgende kilder til 
Oslofjordens utslipp:

• Vassdrag
• Avløpsnett med tilhørende avløpspumpestasjoner
• Avløpsrenseanlegg med tilhørende overløp
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Tilførsler fra Oslo kommunes vassdrag i 2020
Det totale bidraget skyldes:
• Jordbruksavrenning
• Avløpsvann (utette ledninger, feilkoblinger etc.)
• Naturlig avrenning fra utmark
• Avrenning fra tette flate
• Erosjonsprosesser etc. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
At terrengformene under vann en begrensende faktor for vannutskiftning, gjør fjorden sårbar for forurensing. Næringsstoffene fosfor og nitrogen, som særlig tilføres fjorden fra avløpsnettet via overløp og renseanlegg, stimulerer til økt vekst av planktonalger i overflatevannet. Organisk stoff tilføres også fra avløpsvannet, og dette brytes ned sammen med døde planktonalger under forbruk av oksygen.



 

     

    
    

    
 

  

Utvikling av næ ringssa lttilførse l fra  Os los  vassdrag
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Avløpsbidrag fra  vassdrag
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Den «naturlige» fosformengden er beregnet 
ved å anta at vannet naturlig inneholder 5 µg 
P/l i Lysakerelva og Akerselva og 10 µg/l i de 
andre vassdragene, samt at partiklene 
inneholder 1 µg P/mg STS. 



 

     

    
    

    
 

  

Tilførsler fra VAVs avløpsnett i 2020
• VAVs avløpsnett er på 2250 km hvorav 820 km er fellesnett
• I underkant av 200 overløp på avløpfellesnettet. Alle er overvåket enten via 

fjernkontroll eller xepto. 
• De fleste overvannsledninger (ca. 760 km) leder vannet til nærmeste 

vassdrag. Noen kummer på separatsystem har felles spillvanns- og 
overvannsrenne og dermed kan avløpsvann gå «i overløp» i disse kummene. 
Kummene er per i dag ikke overvåket. 

• VAV eier og drifter 61 avløpspumpestasjoner i Oslo kommune. I tillegg drifter 
VAV ytterligere 13 stasjoner på vegne av andre. Alle nødoverløp fra 
pumpestasjonene blir overvåket

 Med unntak av direkte utslipp til fjorden vil disse utslippene sannsynligvis 
også bli fanget opp av vår vassdragsovervåking

Regnvannsove rløp

Nødoverløp fra  pumpesta sjone r

Brukernavn
Presentasjonsnotater
At terrengformene under vann en begrensende faktor for vannutskiftning, gjør fjorden sårbar for forurensing. Næringsstoffene fosfor og nitrogen, som særlig tilføres fjorden fra avløpsnettet via overløp og renseanlegg, stimulerer til økt vekst av planktonalger i overflatevannet. Organisk stoff tilføres også fra avløpsvannet, og dette brytes ned sammen med døde planktonalger under forbruk av oksygen.



 

     

    
    

    
 

  

Næ ringssa lttilførse l fra  VAVs avløpsnett og 
pumpes tas joners  nødoverløp
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Tilførsler fra renseanlegg i 2020 inkl. overløp til anleggene

Lagt ned

Kilde (1) Nitrogen (kg) % fordeling (N)
Bekkelaget RA 548 900       36,8 %
VEAS 822 600       55,1 %
Nordre Follo RA 50 944          3,4 %
Åros RA 22 754          1,5 %
Buhrestua RA 36 682          2,5 %
Fagerstrand RA 10 194          0,7 %
Sum 1 492 074    100 %
1 Kilder er norskeutslipp.no/Årsrapporter

Kilde (1) Fosfor(kg) % fordeling (P)
Bekkelaget RA 18 310          33,5 %
VEAS 33 400          61,2 %
Nordre Follo RA 1 879            3,4 %
Åros RA 228                0,4 %
Buhrestua RA 599                1,1 %
Fagerstrand RA 170                0,3 %
Sum 54 586          100 %
1 Kilder er norskeutslipp.no/Årsrapporter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
At terrengformene under vann en begrensende faktor for vannutskiftning, gjør fjorden sårbar for forurensing. Næringsstoffene fosfor og nitrogen, som særlig tilføres fjorden fra avløpsnettet via overløp og renseanlegg, stimulerer til økt vekst av planktonalger i overflatevannet. Organisk stoff tilføres også fra avløpsvannet, og dette brytes ned sammen med døde planktonalger under forbruk av oksygen.



 

     

    
    

    
 

  

Uts lipp fra  renseanleggene i perioden 2017-2020
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Er uts lipp i forbindelse  med s tyrtregn e t s tort bidrag?
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Samlet utslipp fra land til indre Oslofjord i 
perioden 2017 -2020 – årlig gjennomsnitt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
At terrengformene under vann en begrensende faktor for vannutskiftning, gjør fjorden sårbar for forurensing. Næringsstoffene fosfor og nitrogen, som særlig tilføres fjorden fra avløpsnettet via overløp og renseanlegg, stimulerer til økt vekst av planktonalger i overflatevannet. Organisk stoff tilføres også fra avløpsvannet, og dette brytes ned sammen med døde planktonalger under forbruk av oksygen.



 

     

    
    

    
 

  

Renseanleggene  har s tørs t bidrag og hvilken e ffekt få r økning av 
rensegrad ved renseanleggene?
Økning i rensegradene:
• Fos for økes  fra  90 til 95%  - med 0,18 mgP/l i utløpskonsentras jon
• Nitrogen økes  fra  70 til 80% - med 6 mgN/l i utløpskonsentras jon ved fullrens ing

Hva be tyr de t for utløpsmengdene?
• Har forutsa tt e t å r med den nye  normalnedbøren for Blindern på  1080mm (Økt fra  780mm)
• VEAS og Bekkelaget:
 1% av tilfø rt avløpsmengde går i urenset i overløp
 95% av behandlet avløp fullrenses – både kjemisk og biologisk
 5% av behandlet av avløp renses  kjemisk

• Nordre  Follo RA øker rensegrad for P til 95% og N til 80%
• Overfø res  til VEAS:
 Åros
 Buhres tua
 Fagers trand
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Uts lipps regnskap med økt rensegrad i forhold til 
s is te  periodes  uts lipp

Uts lipp fra  renseanleggene:
• Fos for reduseres  med 33% fra  

49 til 33 tonn
• Nitrogen reduseres  med 30% 

fra  1.600 til 1.100 tonn

Tota luts lipp til indre  Os lofjord 
reduseres  med:
• 22% fos for – fra  73 til 57 tonn
• 22% nitrogen – fra  2.100 til 

1.600 tonn
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Har Bekke lage t RA fullrensekapasite t til å  kla re  økt 
rensegrad?
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Kapasitet inkl .kjemisk rensing



 

     

    
    

    
 

  

Er dis se  rensegradene  oppnåelig med 
gje ldende  rense teknologi ved Bekkelaget 
renseanlegg?

Utløpskonsentras joner i 2021:
• Fos for 0,18 mg/l
• Nitrogen 6,1 mg/l

Renseeffekter så  langt i 2021
• Fos for 95%
• Nitrogen 77%

• Forutsa tt samme gode  rens ing i desember:
Tota luts lippe t av fos for fra  renseanlegget i 2021 vil 

bli 10 tonn. Ned fra  18 tonn i 2020
Tota luts lippe t av nitrogen fra  renseanlegget i 2021 

vil bli 306 tonn. Ned fra  529 tonn i 2020 og vil væ re  
de t laves te  nitrogenuts lippe t som er regis tre rt
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Hva  bør gjøres  videre?

Uts lipp fra  renseanleggene  er 
dypvannsuts lipp og effekter i indre  Os lofjord 
av redusert næ ringssa lttilførse l bør 
undersøkes  i modelle r:

• Har de t en pos itiv e ffekt å  redusere  
fos formengdene  ytte rligere?

• Hvilken effekt få r vi av redusert 
nitrogentilførse l til dypområdene?

• Er uts lipp av oksygenforbrukene  
materia le r viktig i dypområdene?  Bør de t 
væ re  e t ammoniumkrav i de le r av å re t?
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Tusen takk for oppmerksomheten!

Helge Eliassen
VAV


	�Kartlegging av utslippskilder til indre Oslofjord�
	VAVs mål og overvåking
	Lysbildenummer 3
	Utvikling av næringssalttilførsel fra Oslos vassdrag
	Avløpsbidrag fra vassdrag
	Lysbildenummer 6
	Næringssalttilførsel fra VAVs avløpsnett og pumpestasjoners nødoverløp
	Lysbildenummer 8
	Utslipp fra renseanleggene i perioden 2017-2020
	Er utslipp i forbindelse med styrtregn et stort bidrag?
	Lysbildenummer 11
	Renseanleggene har størst bidrag og hvilken effekt får økning av rensegrad ved renseanleggene?
	Utslippsregnskap med økt rensegrad i forhold til siste periodes utslipp
	Har Bekkelaget RA fullrensekapasitet til å klare økt rensegrad?�
	Er disse rensegradene oppnåelig med gjeldende renseteknologi ved Bekkelaget renseanlegg?
	Hva bør gjøres videre?
	Tusen takk for oppmerksomheten!

