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Kilder til forurensning
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https://www.pca.state.mn.us/water/municipal-
stormwater-ms4

https://niva.brage.unit.no/niva-
xmlui/bitstream/handle/11250/2753548/7610-
2021%2bhigh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.pca.state.mn.us/water/municipal-stormwater-ms4
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/2753548/7610-2021%2bhigh.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kilder og stoffgrupper
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Partikler inkl mikroplast
Uorganisk og organisk, ulikt opphav

ulike størrelser, morfologi, og kjemiske- og fysiske egenskaper
à viktig bærer av andre stoffer

Næringssalter
Nitrogen og fosfor og biotilgjengelige forbindelser av disse

Styrende for økt plante- og algevekst
Kan være utfordring i urbane vannanlegg/dammer etc.

Metaller og metalloider
Mange grunnstoff og deres ulike kjemiske og fysiske

tilstandsformer
Kan ikke brytes ned

Potensielt giftig i høye konsentrasjoner
Organiske miljøgifter

Kan ha alvorlige helse- og miljøeffekter
Lang levetid i miljøet (brytes sakte ned)

Giftig i lave konsentrasjoner
Mange binder seg til partikler à viktig for rensing

Veisalt
Mange ulike avisningsskjemikalier, men natriumklorid vanligst

Støvdemping
Skader på vegetasjon og vannforekomster

Patogene mikroorganismer
Encellede org., bakterier, virus, sopp,….

Kan forårsake sykdom
Lite undersøkt i overvann



Utfordringer med å overvåke vannkvalitet i overvann
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069631

Mellom episoder fra 
ulike områder

Innen en 
enkeltepisode

Mellom episoder fra 
samme område

Stor variasjon I 
vannmengder og 

vannkvalitet

Mange stoffer i lave 
konsentrasjoner 
(vanskelig å måle)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069631


Utfordringer med å overvåke vannkvalitet i overvann
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069631

Sensorbasert
overvåkning kan gi mye
mer informasjon enn
dagens “stikkprøve-
praksis”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069631


Sensorbasert overvåkning –
uutnyttet potensial innen forvaltning av overvann
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pH/ ORP (oxygen-reduction potential)

Temperature

Conductivity (ionic strength)

Dissolved oxygen

Turbidity (particles)

Turbidity 
(particles)

Sensorbasert overvåkning vil kunne gi mye mer informasjon enn dagens
“stikkprøve-praksis”

Sensorer kan være “proxy” for andre typer forurensningsstoffer



Turbiditet som proxy for bildekkpartikler – eksempel 
fra tunnelvaskevann
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Turbidity + 
Suspended solids

Estimert kons. av
bildekkpartikler



Andre sensortyper
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https://www.mdpi.com/2073-4441/14/16/2588

• Spektrometer (UV-Vis) og 
fluorosens 

• à måler unike signaler 
fra molekylene

• Detektere 
uregelmessigheter i 
vannet à kjente/ukjente 
stoffer 

• Bruk av f.eks. maskin 
læring  

https://www.mdpi.com/2073-4441/14/16/2588


Bruk av modelleringsverktøy
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- Planlegging av tiltak
- Viktig med gode input-data
- Bedre forståelse av vannmengder og vannkvalitet



Take-home message
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Det bør etableres nasjonalt
overvåkningsprogram for 

urbant overvann. 

Bruk av vannkvalitetssensorer
for å få mer kunnskap om 

overvannets bidrag til
forurensning av urbane 

vannforekomster

Ta i bruk urbane 
modelleringsvertktøy i langt

større grad, og hvor
vannmengder og vannkvalitet

ses i sammenheng
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