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1. Sammendrag 

Det er i de senere år lagt ned et stort antall vann- og avløpsledninger i sjø og 
vassdrag i Østfold. 
Fylkesmannen har igangsatt en undersøkelse for å fremskaffe en samlet 
oversikt over de viktigste sjø ledningene i fylket. 
Undersøkelsen omfatter også fysisk kontroll av et representativt utvalg av 
ledningene. 

Resultatet fra undersøkelsen kan sammenfattes slik: 

• Det er registrert ialt 55 stk utslippsledninger 

• Det er registrert ialt 28 stk overføringsledninger for spillvann 

• Det er registrert ialt 46 stk vannledninger 

• Ved dykkerkontrollene ble det registrert flere awik mht oppgitte utslippsdyp 

• De kontrollerte ledningene ser ut til å fungere selv om det for endel 
ledningers vedkommende ble registrert awik mht. bunnprofil, 
endearrangement, belastning etc 

• Mange ledninger er ikke merket med varselskilt mm. 

• Mange ledninger er ikke avmerket på sjøkart 
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2. Opplegg for undersøkelsen 

2.1 Generelt 

Endel sjøledninger er registrert av fylkesmannens miljøvernavdeling i 
forbindelse med søknader om utslippstillatelse. 
Endel sjø ledninger er også registrert av Kystverket som er formell 
godkjenningsinstans ihht. Lov om havner og farvann av 8. juni 1984. 

Det er imidlertid ingen som har samlet oversikt på dette området. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling ønsket derfor å gjennomføre en 
registrering av sjøledningene i Østfold. 
l tilknytning til registreringen ønsket man informasjon om utslippsdyp, 
lengder, dimensjoner, merking etc. 

For å få en indikasjon på sjøledningenes generelle tilstand ble det i tillegg 
besluttet å kontrollere et representativt utvalg av de registrerte ledningene. 

2.2 Gjennomføring 

Det ble utarbeidet registreringsskjemaer som ble sendt til samtlige 
kommuner i Østfold. Etter retur av skjemaene ble det satt opp tabellariske 
oversikter for henholdsvis utslippsledninger, overføringsledninger (spillvann) 
og vannledninger. 
På grunnlag av oversiktene ble det valgt ut et representativt antall 
utslippsledninger og overføringsledninger (spillvann) for nærmere kontroll. 
Kontrollen ble gjennomført ved at dykker inspiserte de respektive ledningene. 
Det ble utarbeidet rapport for hver enkelt ledning. 
Til kontrollen ble det benyttet videokamera for nødvendig dokumentasjon. 

l forbindelse med undersøkelsen har en også sett på eksisterende, 
tilgjengelig dokumentasjon, så som dykkerrapporter, anbudsdokumenter etc. 
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3. Registrering 

Undersøkelsen har i første rekke tatt sikte på å registrere kommunale og 
interkommunale ledninger. 
Registreringsskjemaer er derfor kun sendt til kommuner og interkommunale 
selskap. Private ledninger er tatt med i den utstrekning den enkelte kommune 
har oversikt over slike ledninger. 

Det er utarbeidet registreringsskjemaer for henholdsvis utslippsledninger 
(vedlegg 1 ), overføringsledninger for spillvann (vedlegg 2) og vannledninger 
(vedlegg 3). 
Det er kommet svar fra samtlige, bortsett fra to kommuner. 

Antall registrerte ledninger fordelt på de ulike kommuner/ledningseiere 
fremgår av tabell 1. 
Opplysningene i returnerte registreringsskjemaer er sammenfattet i 
etterfølgende tabeller. 

TABELL 1 ·ANTALL REGISTRERTE LEDNINGER 

Kommunelledn.eier . Ant. utsl.t . Ant ovt.t. . . · . Ant. v;t. . . . . . . ·. .. Tot. . · . Merl<n. .. 

Aremark 1 o 2 3 
Askim o o o o 
Eidsberg 1 1 o 2 
Fredrikstad 13 3 8 24 
FREVAR 1 5 o 6 
Halden 2 1 7 10 
Hobøl Ikke svart 
Hvaler 10 2 15 27 
Marker o 3 o 3 
Moss 9 1 3 13 
MOVAR 3 o 2 5 
Rakkestad Ikke svart 
Rygge 5 1 1 7 
Rømskog 1 1 o 2 
Råde 3 o o 3 
Sarpsborg 5 5 3 13 
Skiptvet o o o o 
Spydeberg o o 2 2 
Trøgstad o o o o 
Våler 1 3 3 7 

----- ----- ........... -----
Tot. 55 28 46 129 
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TABELL 2- REGISTRERTE UTSLIPPSLEDNINGER ØSTFOLD 
Tabellon or utarbeidet p6 grunnlag av ragistrorings!l<jomaer lnnMndtov ledningseierne. REG.USL 

Kollonne mOtlcot Sjekart or lyft ut ved at ragistroringskj«n .. ne er aamm.onholdt n..d sjekort rov 4194 

hgJY. Kommune Uta"'J~Ød Rulplont ~ut.tlpp Ant. PE Bygg .. r Ledn.dlm. Ledn.mltr. Langde Ubl.dyp Endobuklc DllfUIOr Martcot Sl•ltart Martcnadar 

U-01 Aremarlc Skodobergelva A~pem Fra ren .. onlogg sso 1983 200mm PVC 40m 7m Ja Nei Nei 
Aokim Ingen utslppsledninaer 

U-02 Eidobof!l Vanduadalon Mvaenelva Fra ren••n!t~~gg _ 7700 1977 300mm Betong Sm l Sm Nei Nei Nei 
U-03 Fredrikallld Fualellikbuklll Glomma OverlaD 286 1992 250mm PE PN4 350m Ja Nei Ja Nei 
U .().;l Als hua Glomma Ova.WD t60mm PEH SOm 2-3m Nei 
u-os Alshua Glamma Overlao 111l12 160mm PEH NT6 125m 4m Ja Nei 
U-o6 Ødooaarden Glomma HIS 18" Tre ubua 12m 2m Nei Noi 
U-07 Troltdalen Glomma 212 250nvn PEH aom 4m Nei Nei 
U-()8 Tonaen Glomme 58 12" BMU aom 2m Nei Nei 
U-o9 Tonaen Glomma 1980 160nvn PVC 2m Nei Nei 
U·10 Kilk"' Glomma 77 111110 300mm BMU 40m 2-3m Nei Nei Noi 
U·ll Kilk"' Glomma 77 200mm PEH 2-3m Nei Nei Nei 
U·12 Redobukt Glomma 1200nvn Tra 140m 2-3m Nei Nei Noi 
U·13 R•dsbJkt V/JftJI Glomma DOOmm Tra 10m 2-3m Nei Nei Nei Skal oYOrl•rwo ~l FREVAR 
U-14 0venkilon Glomme 297 11176 225mm PEH 600m lOm Ja Nei Nei Ja Over!• ri til FREVAR lungaror"' aam ove.Wp 
U-15 Enaels.,;kan Otlofiordon FraranMOnloaa 2075 11180 250mm PEH 1000 m 27m Ja Nei Ja Ja Ski~ er •dalag~ klr dyk_kerropport 
U·16 FREVAR Øra Glomma Frarwnaeanloaa 70000 1987 1000mm GUP 225m 11m Ja Ja Ja Ja Skal Iaggos om. 
U-17 Holden iSoanYika Pjjaob. lddafiordon 1983 250mm PEH 300m 26m Ja Nei Nei Ja 
U·18 Remmen RA lddoliardon Fra renMOnloaa 23700 11178 710mm PEH 75m 6 m Nei Nei 2 otk ledninaar 

l-kal Ikke avart 
U·19 Hva .. r ~aArdakilon Oolollordon Fra rwnaeanloaa 588 111110 225mm PEH 1350m 15m Ja Nei Ja 
U-20 Skioorhaldon Otloliardon 6112 IW4 22Smm PEH 150m 12m Nei Nei Nei 
U·21 Swdanaen Oslofiardon FrarwnMOnloaa 106 1- 160mm PEH 225m 11m Ja Nei Uts~ er ca 16m ldr~dykkerrapo~~ 
U·22 B•lnaahavn Otloliordon Fra renøanleaa 9 1991 160mm PEH 305m 11m Ja Nei UtsiDDSdvo er ca. 5 m kfr. cllokkerr-.ort 
U-23 Red Aamal.undot FrarwnManloaa 387 1987 taomm PEH 355m 18m Ja Nei Ja 
U·24 Nardarhaua Sklelabaaundot Fraronaeanloaa 140 

,_ 
160mm PEH 115m 11m Ja Nei Ja 

U-25 Vikerhavn !Aam.•vl L•oorwn Fra renManfiCia 15 1989 110mm PEH 362m 20m Ja Ja Ja UtsiDDadVD er ca. 8 m ldr ~dykko<!l!li>Ort 
U·26 Brattnt• Aomalavl Aamal.undot Fraranseanloaa 20 19110 PEH Bm Ja Ja Privat 
U-27 DvDOdal !Soia""'l Sk 'elsbosundot Fra rwnsoanloaa 160mm PEH 30m am Noi Nei Nei Privat utal dyp er ca. 2m kfr. dykkarrappon 
U-28 Kieltvika !Soioo""'l Skielabaaundot Fra renManleaa 18 1987 IlO mm PEH 125m 6m Nei Nei Jo Privat 

Marlcer llnaon utskx>aledninaor 
U·29 Mou Havnabassona V•rta O.loti. av..t.D 1992 1000mm PEH 65m 10m Jo Nei Nei Nei av..t.D fra Dal. P233 
U-30 Havn-na••t V•rlll Otloti. OvorWD 1991 1200mm StAl 4m Nei Nei Nei Fro o, at. P227 
U-31 S•tot>Atllavn Vllrla O.loli. av..t.ø 1991 1000mm PVC lOm 3m Nei Nei Ja Nei AIO!oatinoaavsrlaø 
U-32 av..t.ø 1991 830mm PEH 330m 1m Ja Noi Ja Nei Fra ø al P205 
U-33 Fioko bithovn V•rta Ooloti. Ov-ø 111115 300mm PEH SOm 3m Nei Nei Ja Jo 
U-34 av..t.p 111111 500mm PEH som 3m Nei Nei Ja Jo Avlolllngaavorlaø 
U-35 Ovorlaø tillit 630mm PEH 127m 7 m Ja Nei Ja Ja Fra p. al P206 aoml.,...rv 
U-36 HavnabaOMno indra M ...... undot Ovo.Wø tillit 500mm PEH Sm 4m Nei Nei Nei Nei Ovarlaø l ra ø. at P211 l 

U-37 Gionwboaen NedrwVanaje Ovo.Wp 1988 315mm PEH 250m Ja Nei Nei Frap.al 1'263 
U-38 MOVAR Kambo Moosoaundot Fra r.n .. onloao 18000 11169 350mm PEH NT-4 205m 40m Ja Nei Ja Ja Endobukk bvnot 111113 Ekotrabelaalot 
U--39 Fuolollik Oololjardon Fra ron .. anloao 481125 197011W3 630mm PEH NT25 503m 48m Ja Nei Ja Ja 2 Ilk ledninatt (sammo dimonaion) 

Rakkoallld lkko avart 
U-.40 Ryggo Slat~ Larlccfton Oolofiordon Ovo.Wø 11178 3t5mm PEH 225m 12m Noi Nei Nei Nei 
U-41 Reeda Lalkollon Oololjardon Ovo.Wp PEH aom 8m Nei Nei Nei Nei Neda-ppot. 
U-42 Nanena V•rtaiO.Iofi.) Ovo.Wø 1992 aoomm PEH 175m 211m Jo Nei Nei Nei Folloe n..d Masa. AvlaatnJragnvannoovsrlaD 
U-43 Lorlcallan Cafl1lina Lalkalaunclot PEH Nei Nei Nei Noi Privat 2 lik utalpp Skol oYOrlarM "komm. nott 

U-4.4 Remakoa Bikkiaholmon Remsjeon Fra rensoanloQo 340 1983 110mm PEH 400m 12m Ja Nei Nei 

U-45 RAda Hostvald Krogaladfjordon Fra ,.nseanleag 4000 11176 300mm PEH 400m • tOm Ja Nei Nei Nei Ledn. nedgravd il ca. 30m fra utaiJ>PII)Irt 
U-46 AonMnord Krogaladljardon 1980 400mm PEHNT3 230m &-7m Nal Nei F•rer kun overvann 
U-47 Salt holmen Krogallldtiordon Fra ron .. anloao DOO 11172 225mm PEHNT4 600m 20m Nei Noi Nei Nei Utalpp sko l ovorl. 61 Hoot1101d 

U-48 Sarøobofll At.imkaia Glamma Fra ranManleaa 58400 1988 aoomm PEHNT4 30m 6m Nei 
U-49 GraAktt Industri or Glamma 2000 Betong Nei Overvannskulvert 

! U-60 Spik o ran Glomma Overiap 101135 111711 500mm PEH 70m 4m Nei 
U-61 l-Iva 1-lva/Giomme Fra ranManlagg 775 1985 200mm PVC ? · ? Nei • Elva"'" i "'Jit-rioder 
U-62 Lakko.,;ka l Sl<j-rgkilon Fra ,.n .. anlogg 30 111l13 110mm PE NT4 520m 30m Ja Ja Nei 

Ul Skipt..c lnaon utaiDDOiedninaer 
l Spydabarg lnaon utsiDDaiedninaor 

Tlellltad lnaon utsloøsledninaor 

l U-63 VAier En-nd Sllbvvannet Fra ren--.nlegg _ 
---- ~ 111l13 110mm PE 220m S-lim Nei _ Noi_ Ja Skal ovorl•ras bl s.,;ndal RA 

--
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TABELL 3 - REGISTRERTE OVERFØRINGSLEDNINGER (SPILL VANN) ØSTFOLD 
T abeQen er ullllbeidet pA grunnlag av registreringsskjemaer innsendt av ledningseierne. 

Kollonne merket Sjokart er lyft ul ved at registreringskjemaene er sammenholdt med s;økart rev. 4194. 

Reg.nr. Kommune Sted Fra Til Ledn.dlm Ledn.matr. Lengde Max.dyp Nedgravd Merket Sjøkart Merknader 

Aremark lnqen overføringsledninger 
Askim Ingen overføringsledninger 

(}{)1 Eidsberg Øye ren Sandstangen Mørkfoss 315mm PE 1700m 4m Ja(helt) 
(}{)2 Fredrikstad Glomma Verkstedveien Lln-Bus 200mm PESO NT10 90m 10m Ja Cheltl 
(}{)3 Glomma FuQievik Barkedalen 160mm PEH NT10 562m 1m 
0-04 Hankøsund Hankø Furuø)'_ 125mm PE50 900m 7m Delvis Ja Ja Ikke nedgravd, kfr. dykkerrapport 
0-05 FREVAR Glomma Kalle ra Øra 530mm PESO NT12,5 450m 12,5m Ja(helt) Ja Ja Avrevel!brudd Jan. 1992 
0-06 Glomma Rød Krosnes 560mm PESO NTB 1090m 20m Ja(helt) Ja Ja 
(}{)7 Glomma Phønixbrv!lCia Minnestøtta soomm PE50NTB 145m 9m Ja (helt) Ja 
0-08 Glomma Smertu Ringverven 530mm PESONTB 245m 18,5 m Ja {helt) Ja 
0-09 Glomma Råbekken San dem 500mm PESO NT10 195m 20m Ja (helt) Nei 
0-10 Halden Tista Sydsiden Nordsiden 225mm PEH 70m 5m Ja (helt) Nei 

Hobøl Ikke svart 
0 -11 Hvaler Ytre Oslofjord Brattest ø Rød 75mm PEH 2900m 15m Nei Nei Ja Privat. Skal overt. av komm. 
0-12 Ytre Oslofiord Sand Rød 75mm PEH 750m 22m Nei Nei Ja Privat. Skal overt. av komm. 
0-13 Marker Rødenessiøen Vannverk Sluseomr. 75mm PENT6 120m 15m Nei Nei Slamvann fra vannverk 
0 -14 Helgeljem p 15 p 17 110 mm PEH NT6 150m 5m Nei Nei 
0 -15 Helge tjern p 19 p 17 63mm PESO 190m 5m Nei Ja 
0-16 Moss Nedre Vansjø Onstad Krapfoss 90mm PEH 135mm 5 - tom Nei Ja Fra P 249 lil P 246. Er ikke merket, kfr. dykkerapport 

MOVAR lnqen overføringsledninger 
Rakkestad Ingen overføringsledninger 

0-17 Rygge Evjesund P439 Evje åa 160mm PESO 500m 4m Ja (helt) Nei Nei Ovl.ledn. Larkollen-Fuglevik 
0-18 Rømskog Bø vika p 1 Renseanl. 110mm PEH 125m 6m Delvis Nei 

Råde Ingen overføringsledninger 
0-19 Samsbom Skjeberg kilen Kvastebyen Høysand 160mm PEH 300m tm Ja (helt) Nei Nei 
0 -20 Skjeberg kilen u ne røy Kvastebyen 160mm PE NT4 1700m 29m Ja (helt) Ja Ja Går ved siden av Ø 200 mm vannledning 
0-21 Glomma Hukelund Tarris 250mm 10m Ja (helt) Nei 
0-22 Glomma [Opsund Hafslundsøy 200 mm Nei 2 stk ledninger 
0 -23 Glomma Tangen Jelsnes 110 mm PE 2472m 25m Ja(helt) Nei 

Skiptvet lnCien overføringslednlnCier 
s Ingen overføringsledninger 
Trø(lstad Ingen overføringsledninger 

0-24 Våler Van sjø Rødsund Vannem 280mm PEH 250m 7m Ja (helt) 
0 -25 Van sjø Over Sperrebotnbukt 110 mm PEH 270m 2m Ja (hett) Eies av Dillingøy leir. Er ikke nedeqravd. kfr. dykkerapp. 
0 -26 Van sjø Dillingøy l Sperrebotn 110 mm PEH BOOm 6m Ja (helt) Eies av Dillingøy leir. 

- ~ J - -----

0'1 



-...! 

TABELL 4 - REGISTRERTE VANNLEDNINGER ØSTFOLD 
Tabell~ et utarbeidet P' grunnlag av reg•atrer1ngaak;em 1UW innsendt av le<tltngM~.-ne 

Koltonnt m•ketSJ•Mrt • tytt ut"" at r-via.-tf•ngRq•m • .,.., er .. mm.nholdt med 't•brt rev 4194 
T abetten omfaRet i hoYad .. k oveJt.ringtl.dni"9 ... Det manglet enkelte inntak~e<hlnget" 

IRea.nr. Komnunelledn.- Sad Fn T11 

V· OI AromOlk Skodobe<golvo 

V·02 A-n Dohoug Rull ad 
Aol<im 

E-a 
V·03 Ftedrikotod Veetetelva Evi ..... i• s ....... ..,.. 
V-0. v ...... ..,. '-"" Prntegvei 
V-05 K'ouv.,ndot Trolldolon K'ouv 
V·06 Putt.oundot Sot.J.I_",a tit Punon 
V-07 Tongon Ton1100 Atilholmen 
v-oe -- Honi<Jo Furuev 
V-00 S.uMfven Soul l!lrobol<ll 
V· IO Seu..Wen Gluppo P.ncowien 

FREVAR 

V-11 Haldon Ti *la Ovot Tiotalled Blbruo 
V-12 Ti ala Ov..- Tiata ved ..S..nbaneb'ua 
V-13 lista av. Tiata ved POflnH FOM 

V· t• IT11to Ov. Ttata ved Pot~nM 
V· t5 Skonninaolooo Ovorrllla 
v-te Vadot Tio'-<lal Ovor Vodol 

V· t7 Vadol Tio'-<lal OvorVodol 

H-
V-11 Hvolot All'llolaundol Soronakion Rod 

V-tO ISioiolobooundot Nordorhouo U.nrnikbukla 
V-20 U.!* on lillr-.rtde Sloipotodoond 
V-21 U.poron!Ronno Skiootadaond Korahavn 

V22 Ronno U.-onl KOflhavn Bolinaohovn 
V23 Bolinaohavn Kod<obukto Bolinaohovn 

V·2• Ronno[U._9«on) Kod<obuldo l<ioninalu>lmon 

V-25 RonnoU.-on Ribora kotlhavn 
V-28 Ronno U.-onl Kod<obukto Ribofa 
V-27 Trolldalon Nardolhoua 

V-28 All'llolaundot Rod Sond 

V· 20 Slokkon Sli<I<JU.. h Siliohalmronno 
V-30 ~0doa6rdkiton S~kkiU.. h Sliohalmaronno 

V-31 !St.i.,haldflordon S"i•haldon IWlof 

V-32 IS!oi.,hol!liordon Ski.,holdon , ....... ........ 
V-33 - Kanalen Oler t<.nalen \<ed Bybrua 
V-3-t Kooolon Ovot Kanolon vod bllonklook 

V· 35 Konolon Ovor KonalonvodSmodcoto 
V-38 MOl/AR Vanoio GrimotocbA<ta 
V-37 Vonojo Kjollarad 

Rokkootod 
V· 38 Rvaao EviOMind Ovor Evioound 

Romakoa 
R6do 

V·39 s.-. Ski-akilon Utloror Kvaotebron 

v-•o Glonaohoton Glommo Tiuol<lo l()pomd 
v •• , Glonwno Botorod Ho oH 

Skipmt 
v -•2 Sovdoboro Lvooron Rudoviko 

V-43 lvaoton Houaonviko 

Troaotod 
V-U Vrllor VanØ Te.:net: Dillinør 

v-•s Vonoia T••nM- llliotkali 
v -•e Soabyvonnot S101>!4>unn Engoond 

t..dn.dlm 

160mrn 
t60mm 

400mm 

l &O mm 
180mm 
75mm 
&l mm 

125mm 
315mm 
31S mm 

200mm 

200mm 
200 mm 
200mm 

300mm 
u· 

600mm 

125mm 

t25mm 
140tnm 
140mm 
l .CO mm 
ttO mm 

40 mm 
&l mm 
&l mm 

12Smm 
110mm 
110mm 

&l mm 
50 mm 
&l mm 

250mm 
-400mm , .. 
IIOOmm 
600mm 

225mm 

200mm 
.aclmm 
22Smm 

370mm 

.aclmm 

50 mm 
50 mm 

200mm 

REGI Vl 

LHn.matr. 1.8n~_o Mn. dYD -........ - ISI....,rt --
PEH 150m Sm Nei Nei 
PEH l 300 m 30m Nei Nei 2 olk ltdningor 

lflg_on vonnt.dningor 
ltnaenVW>nledninaor 

PEH NT! O «< m Sm Jo holt Nei 2olkt.dninaor 

PEH NT! O 562 m tm 
PEH NTIO 215m tam Noi Noi Noi 
PEH NTtO 560m 15m Noi Noi Jo StJdolU.. h hcwodlU.. lilh. Hval« komm 

PH Nol Nei Noi A"''lf-1 1il Kol<ilorl 
PE50 900m 7m o.M o Jo Ja l.l<o-avdkt. dvkltorr_, 
PVC 10m 2m Oolvitr Jo 
PVC 130m 3m Dolvio Nei 

PEH 55m Jo holt Noi 2 olk lodninaot 
PEH •sm Jo holt Noi 

St lorn SO m Jo holt 
St. lorn 20m Jo (holt Nei 
St iorn •om Ja holl Noi 
Stjorn SOm Jo holl Jo 
Stjorn eom Ja hoiJl Ja 

tkke avwt 
PEH 2250 m 235m Noi Noi Ja 
PEH It 25m 125m Noi Nei Jo Plivol Shl ovorl ov komm. 

PE50PNIO 2.00 .. Co. .am Noi Noi 
PE50PNIO 3000m CL lOm Noi Nei 
PE50PNtO 2t00m Co. 20m Noi Nei 

PEH 180m 7 m Nei Noi 
PEH l 300m 17m Noi Nei Ja Privet 
PEH I OOOm 21m Noi Nei Nei Privat 
PEH !150m ttm Nei Nei Nei Ptiwt 
PEH ••oom 2•m Noi Noi Ja IKjob ronna/Skjoloboaund 
PEH 250m 22m Noi Nei Ja S>kklodnin_g, IW v•l brudd 
PEH 3-tOOm 12m Noi Noi Jo 
PEH 750m ttm Noi Noi Ja 
PEH 3100m 22m Nei Noi Ja 
PEH t850m tam Nei Nei Ja Privet 

"'- ..",.odnino-
PEH SOm 5m Oolvio Nei 

PE50 PNtO SOm Sm Jo holt Nei 
Sl. iorn SOm 5m Dolvio Nei 

PEH :Mm Hcwodlnntok z otk lodninaor 
Tro 150m 12m R-vtinnlok 2otk_~ 

ti; ........ 

PE50 500m •m Jo holl Noi Nei liaaor ......, ... mod cwf, t.dn. aø.vonn 

lnoon 
linaon 

PEPNt2 t700m 20m Jo holt J a Ja GAr vod oidon ov e 160 mm -'orinoolo<*l. aø v 
Stlorn 385m Jo holl) Noi 2 olk'"'*"'-

PEH ltOOm tOm Ja !holt Noi 
lnaon vonnlodnlnaor 

PEH NT&/10 300m tam Doivla lnntaklfodnina 
PEH NT416 1100 m Om Nei 

lnntokolodning • ·-·· 
ltnton _",...., ... ., 

PVC !250m D .. via Plivot • Vh Vonn.-11 AlL 
PVC t seom Dolvlo Plivot • V61or Vonn-kAII. 
PVC 1100 m Oolvlo Ptivel ~ V61• Vann't'lfk AJ\. 

- - - ----- ----- -- -



KONTROLL.XLS 

4. Kontroll 

4.1 Dykkerkontroller utført i forbindelse med undersøkelsen 

På grunnlag av oversikten over regsistrerte ledninger ble det i samråd med Miljøvernavdelingen 
valgt ut et antall ledninger for nærmere kontroll. De aktuelle ledningene fremgår av tabell 5. 

Ledningene ble kontrollert fysisk ved hjelp av dykker. Ved dykkingen ble følgende kontrollert: 
* Ledning (generell tilstand) 
* Belastning (generell tilstand, senteravstand, type lodd, korrosjon bolter mm) 
* Endearrangement (generell tilstand, type, klaring mellom ledning og sjøbunn mm) 
* Ledningstrace (bunnforhold, profil, dybder mm) 

l tillegg ble kontrollert merking (varselskilt, overettmerker, sjøkart) 

Den enkelte ledning er fulgt fra landtak til endepunkt, evt. fra landtak tillandtak. 
Det er utarbeidet dykkerrapport for hver ledning. Alle observasjoner er dokumentert 
ved hjelp av undervanns-videokamera i system video HiS. 
Opptakene er forøvrig overført til system VHS 

All dykking ble gjennomført i henhold til forskrifter om dykking fastsatt 30. november 1990. 

TABELL 5- LEDNINGSKONTROLLER 
Tabellen omfauer de ledninger som er spesielt 

kontrollert i forbindelse med undersøkelsen. 

Det er utarbeidet dylcerrappon for hver enlcelt ledningskontroll. 

Reg. Kommune/ Sted Resipient/ Rapport 
Nr. Ledn.eier Farvann Nr. 

()-04 Fredrikstad Hankø sund Hankø sundet 010&-
U-17 Halden Sponvika lddeljorden 0101-1 
U-18 Halden Remmen RA lddeijorden 0101-2 
U-19 Hvaler Utgårdkilen Ut gård kilen 0111-1 
U-24 Hvaler Norderhaug Skjelsbosundet 0111-2 
U-27 Hvaler DypedaJ Skjelsbosundet 0111·3 
U-27 Hvaler Kjellvika Skjelsbosundet 0111-4 
U-25 Hvaler Vikerhavn Løperen 0111-5 
U-22 Hvaler Bølingshavn Løperen 0111·6 
U-23 Hvaler Rød Asmalsundet 0111-7 
U-21 Hvaler Sydengen Asmalsundet 0111-8 
U-31 Moss Søl y Værla (Oslofj.) 0104-1 
U-32 Moss Søl y Værla (Oslofj.) 0104-2 
U-35 Moss Fiske Værla (Oslofj.) 01()4..3 
U-34 Moss Fiske Værla (Oslofi.l 0104-4 
U-37 Moss Gjerrebogen Nedre Vansjø 01()4..5 
0-16 Moss Onstad-Krapfos Nedre Vansjø 0104-6 
U-38 MOVAR Kambo Mossesundet 01Cl0-
U-42 Rygge Norrøna Værla (Oslofj.) 0136-
U-47 Råde Saltholmen Krogstadfj. 0135-

Type Ledn. Dim. '--ngde Mllx 
ledning matr. dybde 

Overføring PEH 125mm 850m 7m 
Utslipp PEH 225mm 250m 24m 
Utslipp PEH 710mm 75m 6m 
Utslipp PEH 225mm 1.350 m 10,6 m 
Utslipp PEH 160mm 115m 11m 
Utslipp PEH 110mm 30m 2m 
Utslipp PEH 90 mm 125m 8,8m 
Utslipp PEH 110mm 360m 8,2m 
Utslipp PEH 110mm 305m 5,3m 
Utslipf> PEH 160mm 355m 17,Bm 
Utslipp PEH 160mm 225m 16,4 m 
Overløp PVC 1000 mm BOm 3m 
Overløp PEH 630mm 330m 7,6m 
Overløp PEH 630mm 125m 8,2m 
Overløp PEH 500mm som 2m 
Overløp PEH 315mm 250m 3,Bm 
Overføring PEH 90mm 135m 7m 
Utslipp PEH 370mm 205m 43m 
Overløp PEH 800mm 175m 29m 
Utslipp PEH 225mm 600m 19,6m 
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4.2 Oppsummering av observasjoner ifm. dykkerkontroller 

Det ble kontrollert ialt 20 stk ledninger, hvorav 18 stk utslippsledninger og 
2 stk overføringsledninger (spillvann). 
Samlet lengde for de kontrollerte ledninger er ca. 6 km, hvorav den lengste 
er 1.350 m og den korteste 30 m. 
Ledningene er fulgt av dykker i sine fulle lengder. 
Vanndyp dypeste ledning ble målt til 43 m, mens grunneste ledning ble målt 
til2 m. 
Ledningsdimensjonene spenner fra 90 mm til 1 000 mm. 
Ledningsmaterialet for samtlige ledninger består av PEH/PE50 i ulike 
trykklasser, med unntak av en ledning produsert i PVC. 

De fleste ledningene er ved landtakene nedgravd til 1 - 2 meters vanndyp. 
Ledningstraceene var av ulik beskaffenhet og med svært varierte 
lengdeprofil. For ialt 9 stk traceer ble det registrert partier med motfall. 
Flere steder ble det observert uryddige bunnforhold med innslag av steiner i 
varierende størrelse og utstrekning som ledningene lå an mot. 
Mange av disse forholdene kunne trolig vært avhjulpet med en noe bedre 
tilrettelegging av ledningstraceene og finjustering av ledningene etter 
senking. 
Som eksempel kan nevnes at det ved en av kontrollene ble observert at den 
aktuelle ledningen var lagt over 2 påfølgende fjellkuler i et område hvor det 
gjennomgående var jevnt fallende løsmassebunn. Ved å forskyve ledningen 
ca. 5 m sideveis ville disse fjellkulene med tilhørende motfall for ledningen 
vært unngått. 
På tross av enkelte påkjenninger i form av høybrekk, direkte steinanligg etc. 
ble det ikke registrert ytre synlige ytre skader på noen av ledningene. 
De kontrollerte ledningene ser ut til å være i gjennomgående god forfatning. 

For 4 stk ledninger ble det registrert vesentlig grunnere, og for 1 stk ledning 
vesentlig dypere, utslippsdyp enn oppgitt i registreringsskjemaene. 

Samtlige ledninger er belastet med betong lodder. På 5 av ledningene er det 
benyttet avrundete lodd, mens det for de øvrige er benyttet tradisjonelle 
firkantete. Lodd med tilhørende bolter var gjennomgående i god forfatning. 
Det ble ikke observert alvorlig korrosjon på boltene, selvom galvaniseringen 
for en stor del ikke lenger er intakt. 
Det ble på et par ledninger registrert partier med ujevn senteravstand, 
sannsynligvis som følge av at lodder har rauset under senkefasen. 
Det er ikke foretatt undersøkelser mht. nødvendig belastning på 
ledningspartier med mulighet for økt luftfyllingsgrad som følge av høybrekk. 

9 





Av utslippsledningene ender ialt 9 stk på naturlig sjøbunn, hvorav 1 stk er 
forsøkt understøttet med mørtelsekker. 
For de øvrige er det montert endearrangement av ulik type som skal sørge 
for nødvendig klaring mellom sjøbunn og ledningsende. 
Endearrangementene omfatter 5 stk stålbukker av type "ØK-hjul", 
2 stk trebukker og 2 stk svevearrangement. 
På grunn av ekstremt bløte bunnmasser har en av stålbukkene sunket så 
mye at det ikke lenger er klaring mellom sjøbunn og ledningsende. Dette 
kunne trolig vært avhjulpet dersom bukken hade vært utstyrt med netting el.l. 
for å øke bæreflaten. 
En av de andre stålbukkene hade forskjøvet seg så mye innover at 
ledningsenden har seget ned mot sjøbunnen. Dette kan lett utbedres ved å 
justere bukkens plassering. De øvrige stålbukkene fungerte etter hensikten. 
En av trebukkene er gått fullstendig i oppløsning og har således ikke lenger 
noen funksjon. Den andre bukken er i relativt god forfatning. 
To av ledningene er utstyrt med svevearrangement. Dette består av trålkuler 
(oppdrift) og betonglodder (forankring) forbundet til ledningen med tau. 
Disse så ut til å fungere tilfredstillende. 
Det ble registrert vannføring i 9 utslippsledninger, mens de øvrige 9 ikke var i 
drift ved kontrolltidspunktene. Sedimentansamlinger av betydning ble kun 
observert utenfor et par ledninger. 

Av de kontrollerte ledningene er 11 stk avmerket på sjøkart, rev. 4/94. 
8 stk ledninger er fysisk merket med varselskilt. 
Sammenholdt med opplysningene i registreringsskjemaene kan det fastslås 
at merikingen både fysisk og på sjøkart er mangelfull mange steder. 

Plassering av ledninger på sjøbunnen krever tillatelse ihht. lov om havner og 
farvann av 8. juni 1984 nr. 51 , §18 første ledd (vedlegg 13). 
Lowerket forvaltes av kystverket, men det kan delegeres myndighet til lokal 
havnemyndighet der hvor det er innført havnedistrikt. 
Lowerket gjelder ikke i ferskvann/vassdrag. 
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KONTROLL.XLS 

4.3 Dykkerkontroller utført uavhengig av undersøkelsen 

Enkelte kommuner/ledningseiere har etablert rutiner for regelmessig kontroll av sine sjø ledninger. 
En har fått tilgang til et antall dykkerrapporter som er utarbeidet i forbindelse med slike 
kontroller (vedlegg 4- 12). 
De aktuelle ledningene fremgår av tabell 5. 

TABELL 6- ØVRIGE LEDNJNGSKONTROLLER 
Tabdlm omfaacr ledninger som er kontrollert pi oppdrag 
fra de respelaive ledlliogseiere. 
Dykkcnapport.cr inngir som vedlegg. 

Reg. Kommune/ : Sted Farvann/ 
Nr. J.adn.aler Vaudrag 

U-15 Fredrikstad Engels viken Rauerfj. 
U-14 Fredrikstad Øyenkilen Lera 
Q-07 FREVAR Minnestøtta- Phønixbrygga Glomma 
Q-08 FREVAR Smertu - Ringverven Glomma 
Q-05 FREVAR Øra - Kallera Glomma 
U-16 FREVAR Øra RA Glomma 
Q-06 FREVAR Krosnes - Rød Glomma 
0-09 FREVAR Råbekken - Sandem Glomma 
U-39 MOVAR Fuglevik RA Oslofjorden 
V-36 MOVAR Grimstacllukta Vansjø 
V-37 MOVAR Kjellerød Vansjø 
U-40 Rygge Støtvik Larkollsund. 
U-45 Råde Hestvold RA Krogstadfj. 
0-25 Våler Over Sperrebotnbukt Vansjø 

Type J.adn. Dim. Lang de lille 
ledning matr. dybde 

Utslipp PEH 250mm 1000m 28m 
Utslipp PEH 225mm 600m 12m 
Overføring PE50 500mm 145m 9m 
Overføring PESO 530mm 245m 18.5m 
Overføring PESO 530mm 450m 12,5m 
Utslipp GUP 1000mm 225m 11m 
Overføring PE50 560mm 1090 m 20m 
Overføring PESO 500mm 195m 20m 
Utslipp PEH 630mm 450m 49m 
Vanninntak PEH 800 mm 26m 
Vannintak Tre 600mm 150m 12m 
Overløp PEH 315mm 225m 12m 
Utslipp PEH 300mm 400m 11m 
Overføring PEH 110 mm 270m 2m 

11 



AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Hankøsund, Onsøy Dato : 24.09.94 
: Fredrikstad kommune Rapport nr.: 0106 

..... ....... ........ ........ . .. ::::.: : :··~·1*4:.. . .. .. , ........ , ........ .... . :: .. : ..... :.:.: .. , .................... ........... . k 
f''· .. .................. .... .. 
Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
Vær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

:SteinS. Paulsen 
: Torstein Langgård 
: Ingar Dahl 
:Ca. 7 meter 
: 5-8 meter 
: 0 
: Sol, SV frisk bris 
: Lettdykkerutstyr, UV -kommunikasjon, UV -video, 
dykkerbåt "Big Buster" . 

............ ............. ....... .. .................................. :.:.:: .. ::.::::: B.Mit.a4111SI:; .. ·_,_::.:.:.::.::.::.: ... : ......................... .. " ............ " ............... .. 
Ved dykkerundersøkelsen ble det svømt fra Vikane mot Hankø. 
Ledningen kommer ut av grøft på ca. l.S meter vanndyp ved fergeleie på Furuøy (Vikane). 
Ledningstraceen går først et kort stykke vestover for deretter å svinge sydvestover mot Seilerkroa (Hankø) 
hvor den går inn i grøft på ca. 1,4 meter vanndyp innerst i bukt ved kloakkpumpestasjon. 

Ledningen ligger stabilt i sitt leie, bortsett fra et begrenset område ved fergeleiet på Hankøsiden. 
Propellstrøm fra fergen bidrar her til at ledningen er i stadig bevegelse. 
Dette forholdet bør utbedres ved at ledningen tilleggsbelastes, slik at den ikke påføres belastningsskader 
over tid. 

Belastningsloddene har jevn senteravstand og ligger an mot sjøbunnen på foreskrevet måte, bortsett fra et 
begrenset parti utenfor Seilerkroa. Her ble det registrert lodder hvor avstanden til sjøbunnen var opp til 
45 cm. Dette kan enkelt utbedres ved underbygging med mørtelsekker. 

Ledningen er stedvis begrodd. 
I området ved fergeleiet på Hankøsiden lå ledningen an mot skarp kant på betongmoring. 
Moringen bør flyttes til side slik at kontakt med ledningen unngås. 

Ø125 mm vannledning følger kloakkpumpeledningen i hele traceen. Vannledningen ligger i 
utgangspunktet på venstre side, men krysser tilsynelatende umotivert over pumpeledningen ialt 6 ganger. 
En antar at dette ikke har noen spesiell betydning. 
På Hankøsiden går ledningen inn i grøft på ca. 1,4 meter vanndyp. På tegning nr. A-121 (april1993) er 
det her angitt overdekning til ca 2,7 meter vanndyp. En antar at dette kan ha betydning for evt. 
frostproblemer, idet det til tider kan bunnfryse innerst i bukta. 
Det ble ikke registrert noen form for skader på ledningen. 

Det er satt opp varselskilt ved begge landtak og ledningen er avmerket på sjøkart. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 

1 2 



0106 

.~~.· .. ·.·.~:·:·: ::'. :.· .......... ....... ·.· .. · .. ·.· .. ·: :::·~·~: ·.·.··::.:···.:· ·.·.·:·· ... ·:::··::·:t$:Q.JSTREluNG.$biW.l\, .. ,:~::.: .. '"~· ······ · .... ....... :.· ..... : : ...... ·::·:::·':·...... . . ............. : 
l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l . 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dim./vekt 
c/c 
TilsL bolter 
TilsL lodd 
Avvik 
Merknader 

: Kloakkpumpeledning Hankø-Vikane 
:0125 mmPE50 NT 10 * 
: 1993 * 
: Ca 850 meter * 
: Ingen synlige skader 

: Betonglodd, avrundede 
: ca. 20kg 
:Ca. 3 meter 
: God, ingen synlige tegn til korrosjon, galvanisering intakt 
: God 
: Utilstrekkelig belastning ved fergeleie (Hankø) 
: Ledningen er i stadig bevegelse i området ved fergeleiet på 
Hankøsiden grunnet kraftig proppelstrøm fra fergen. 

3. Endearrangement 
3.1 Type 
3.2 Matr. 
3.4 Avst uk.l.-b. 
3.5 Tilstand : 
3.6 Avvik 
3.7 Merknader 

4. Ledningstrace/generelle forhold 
4.1 Bunnforhold : løsmasser, relativt blØte 
4.2 Profil : lange, flate partier, svakt fallende fra begge sider mot midten av 

Hankøsundet. Noe ujevnt profil i området Kroa-pumpestasjon. 
4.3 Minste dyp : 1,5 meter (Furuøy), 1,4 meter (Hankø) 
4.4 StØrste dyp : 7,0 meter (midt i Hankøsundet 
4.5 Avvik : l. 0125 mm vannledning krysser over ledningen ialt 6 ganger. 

2. Ledningen ligger an mot skarp kant på betongmoring ved fergeleie (Hankø) 
3. Svevende lodd på parti utenfor Seilerkroa (Hankø) 
4. Ledningen har ikke overdekning ved landtak Hankø som 

forutsatt på tegning A-121 datert april1993. 
4.6 Merknader : 0125 mm vannledning ligger parallelt (venstre side) med pumpeledningen i 

hele traceen. Kabel krysser ca. 60 meter SV for flenseskjøt midt i sundet 

5. Merking 
5.1 Kartverk :Er avmerket på sjøkart nr. 3 . 
5.2 Fysisk merking :Varselskilt på land ved begge sider. 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

7]uvtangen SUNDET 

77 

Rapporten er utarbeidet av 
Sted/dato 

, Hankø 
: Stein S. Paulsen 
:16.10.94 

Ull;: 

~- Einerodden 
Sjøkart nr. 3 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold • Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

: Sponvika 
: Halden kommune 

DYKKERAPPORT 

Dato : 22.11.94 
Rapport nr.: 0101-1 

r::::::::::.:::.:: ...... ::·:::.:::::·: ....... :.:::.::::::::::::::.: ... :._~:.: .. ::.:::::::::::::::~~~~-~æa:: :: :: .. :.::.::.::: .. :.: .. ::.:::.::.::,.:: ... ::~ .:-~. ::::: .. :.: .. :::::::.::.::.::.:::::.::::.:::::: 
Dykker :SteinS. Paulsen 
Standby-dykker : Storm-Oscar Holum 
Assistent : Ingar Dahl 
Maks. vanndyp : 23,9 meter 
Sikt i vannet : Ca. 3 - 4 meter 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Lettskyet, S bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, DY-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster" 

:·.-.. ·.·.·.· .. ·.-... ·.~-.: .... ·.·.~-----·-· __ · __ ·_-.-:·.-. .-.·.-.· .. :.-. .-.-.. .-.-.-.-:,:~·-·: . .-.-.-.-_-_._._._._._._._. _ _.~_-_ _._._ .. .-: . .-.-.~·.-:rs-N~:&.m~NiL~--.-. .-.-.-.. ·.::·.-.-.-.-.... -. .-.-. .-.. -.-.-.-.-_-_·::.-.-.-.-.-. .-.-.-. .-. .-.-.-. .-.-.-.-.: . .-.-.-.-.-.... -.-.-.-.-.-. ::::·.-_-_-_._._._._._.J 

Ved dykkerundersøkelsen ble ledningen fulgt fra landtak og ut til endepunkt (utslipp) på ca. 24m dyp. 

Ledningen kommer ut av grøft ved ca. 2,1 meter vanndyp. Sjøbunnen er relativt jevn og består av 
løsmasser med varierende fasthet. Ledningen ligger stabilt i sitt leie og bære ingen tegn på skader eller ytre 
påkjenninger. Ledningsprofilet er jevnt fallende, med unntak av et lokalt høybrekk ved det 
9. belastningsloddet regnet innenfra (ca. 50 meter fra land). Vanndyp topp ledning ble her målt til 
5,6 meter, mens tilsvarende vanndyp ved det 8. og 10. loddet ble målt til5,9 meter. 

Senteravstanden på belastningsloddende så ut til å være jevn (ca. 5 meter). Selve loddene så ut til å være i 
god forfatning, mens boltene var moderat korrodert. 
Ledning og lodder var stedvis dekket med marin begroing. Ved det 18. loddet innenfra (ca. 100 meter fra 
land) krysset kabel eller mindre vannledning over ledningen. 

Ved ledningsenden var det montert bukk under ledningen. Bukken var lagt av trematerialer og så ut til å 
være i god forfatning. Det var tilstrekkelig klaring mellom ledning og sjøbunn (ca. 0,9 meter). 
Det ble registrert vannføring som fylte ca. 25 % av ledningstverrsnittet Hastigheten så ut til å være 
moderat Det var forøvrig full åpning i hele ledningsendens tverrsnitt. 
Det ble ikke registrert noen særlig grad av sedimentering utenfor utslippsenden. 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l. 
Det er ikke satt opp varselskilt el. l. på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
I.l Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
L 7 Merknader 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 

: Utslippsledning 
: Ø225 mm PEH PN 4 * 
: 1983 * 
: Ca. 250 meter * 
: I drift, ingen synlige skader 

: Betonglodd, firkantede 

:Ca. 5 meter 
: Moderat korrodert 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader : Det ble registrert ialt 50 stk lodder fra landtak til ende. 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Endebukk. 
3.2 Matr. : Tre 
3.4 Avst uk.l.-b. : Ca. 0,9 meter 
3.5 Tilstand : God 
3.6 Avvik 
3. 7 Merknader 

: Løsmasser, varierende fasthet 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 
Minste dyp 
Største dyp 
Avvik 
Merknader 

:Jevnt fallende, med unntak av lokalt høybrekk, kfr. avvik. 
: 2,1 meter (ledning ut av grØft ved landtak). 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Merking 
Kartverk 
Fysisk merking 
Avvik 
Merknader 

: 23,9 (bunn utslippsted). 
: Lokalt høybrekk ca. 50 meter fra land (ved 9. lodd innenfra) 

: A vmerk.et på sjØkart nr. l. 
: Ingen. 

Varde 

:SteinS. Paulsen 
: 01.12.94 

SjØkart nr. l 

Posisjon ledn.ende * 

X= 158673 
Y=29236 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold • Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Remmen RA, lddefjorden 
: Halden kommune 

Dato : 22.11.94 
Rapport nr.: 0101-2 

..... -·. __ .. ~ - :~~:: ::::::::::::::: .~: - : :::: ~·:;&~B8:&t.4:.·~~: :~ :: ............. ' ........ . ··· :.: ·· ....... ...... ....... _ . .. . .... .. . 

. ~ ......... ........ _;,,, .... _... . .~ . J ... ·· -' ··· · · ,.,, .. ....... ........ . 

Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
V ær -/vindforhold 
Benyttet utstyr 

:L .... .. .. . 

: Stein S. Paulsen 
: Storm-Oscar Holum 
: Ingar Dahl 
:6 meter 
: l- 2 meter 
:0 
: Lettskyet, SV bris 
: Lettdykkerustyr, VY-kommunikasjon, UV-video 

Utslippsedningen går ut vinkelrett fra utløpskum nedenfor jembanefylling. 
Parallelt med utslippsledningen går overløpsledning av samme dimensjon. 
Ledningene er lagt med ca 2 meter innbyrdes avstand. Begge ledningene er gravd ned og det er kun de 
siste 5 - 6 metrene som er synlig. Bunnen består av løsmasser som tildels er svært bløte. 

Utslippsledningen kommer ut av grøft på ca. 4 meters dyp og ender på ca 6 meter dyp 
Det ble ikke registrert noen for for skade eller ytre påkjennninger på de delene av ledningene som var 
synlige. Ledningene er imidlertid for en stor del tildekket med skjell, sjøstjerner og marin begroing. 

Det var kun de 2 siste loddene på hver ledning som var synlig. Disse så ut til å være intakte, mens boltene 
var moderat korrodert. 

Begge ledningsendene så ut til å være plassert rett på sjøbunnen uten noen form for endearrangement. 
Det var således ingen klaring mellom underkant ledningsende og sjøbunn. Det ble ikke registrert noen 
særlig grad av sedimentoppbygning utenfor utslipssenden. 
Det var fullt gjennomløp i hele utslippsledningens rørtverrsnitt. 
Når det gjelder overløpsledningen var den nederste l/3 av rørtverrsnittet dekket med slam/sedimenter. 
Overløpet var ikke i drift, og det antas at det heller ikke har vært i drift på noen tid. 

Ledningen er ikke avmerket på sjøkart nr. l (rev. 4/94). 
Det er ikke satt opp varselskilt el. l. på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 

16 



0101-2 
c· ... ·::.:~.-.. · ... · .. · .. · .. ' .. · .. :.· .. ·.-. .-~: .. ::::: ... · .. ::::::·::.~.·:·.-.-.-.-.·.-: .... :·.-.-.· . .-: .. .-.-.-:-~=a.•ø•-G$0~11&::·:·.-:.-.·:·::·· . .-.-:·.-':.·.:::·::· ... ·:·.-... :.·.~· ... ·.-:·_-_._ ... _._._._._._~·-·.·:.-. .-:: ::·:·:~·:·:·:·.-.. :.:.~.-.-.·: .. :: 
l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning (hovedutløp og overløp/reserveutløp) 
:0710 mm PEH* 
: 1978 * 
: Ca. 75 meter fra utløpskum * 
: I drift, ingen synlige skader 

: Det ligger overløpsledning parallelt med utslippsledningen. 
Ledningene ender likt og har en avstand på ca. 2 meter. 

: Betonglodd 

:Ca. 3 meter 
: Moderat korrodert. 

:Kun 2lodder er synlig på hver ledning. 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 

Endearrangement 

3.7 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

4.4 
4.5 
4.6 

s. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Type 
Matr. 
Avst uk:.l.-b. 
Tilstand : 
Avvik 

Merknader 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 
Minste dyp 

StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

Merking 
Kartverk 
Fysisk merking 
Avvik 
Merknader 

: O meter 

: Nederste 1/3 av rørtverrsnitt overløpsende dekket med 
slam/sedimenter. 

: Ledningsendene ser ut til å ligge direkte på sjøbunnen uten klaring. 

: Bløt løsmassebunn. 
: Synlig ledning har jevnt fallende profJ.l. 
: 3,9 meter (utslippsl.) 
4,2 meter (overløp) 
Dybder er angitt for topp ledning ut av grøft 

: 5,8 meter (sjøbunn ved utslipp/overløp) 

: Ledningen er gravd ned i det meste av ledningstraceen. Kun de siste 
5 - 6 metrene av ledningen er synlig. Det samme gjelder overløpsledningen. 

:Ingen 
:Ingen 

Sjøkart nr. l 

Rapporten er utarbeidet av 
Sted/dato 

: SteinS. Paulsen 
: 02.12.94 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Utgårdkilen, Vesterøy 
: Hvaler kommune 

Dato : 23.09.94 
Rapport nr.: O 111-1 

,............ ................. . . . .. . . . . {' .. . ···.::::· '.' .. .. 
. . ....... .... . .. ........ . . ..... d . . . . ...... . . . . ............ . ··· -- ···· · ••• • • ••• • •• J~xueø•tA .............................. · ... · ............. · ............... .............. .. .... ) 
Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
Vær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

:Dykk 1: Torstein Langgård, dykk 2: SteinS. Paulsen 
: Dykk 1: SteinS. Paulsen , dykk 2: Torstein Langgård 
:Ingar Dahl 
: 110,6 meter 
:5-8 meter 
:0 
: Sol, SV -bris 
: Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video 
dykkerbåt "Big Buster" 

f!: ::::.: .. : : :·: :::::~ : .. ::~: .... : .:::~~~:·. :::~ :_:~: ..... ::,:-~:: : : :::~::. ~;lsJ.iM.BiiiUNtK. :: :,: ... ::~~: :~: .. :~~-::~::.·::: :~.:· : : :~:::~:::..: ::: ::~~ ::~::;~, :~: ;:~:::~2; 
Utslippsledningen går fra pumpestasjon innenfor sten brygge via molo tilluftekum på Torskeskjær nordvest 
for Sauholmen. Fra luftekum føres avløpsvannet med selvfall sydover til utslippsted. 
Ledningen kommer ut av grøft ved landtak utenfor pumpestasjon på ca. 2 meters vanndyp. 
Det ble like etter første synlige lodd observert flenseskjøt m/styrerør. Sjøbunnen består her av bløte 
løsmasser. Ledningen ser ut til å ligge stabilt og greit frem til molo. I området ved moloen ble det 
imidlertid observert svært uryddige forhold hvor ledningen lå oppå tildels store og kantete steiner. Det ble 
her registrert flere høy- og !avbrekk. 
Like etter moloen ble det observert enda en flenseskjØt m/ styrerør. 

Fra moloen og sydover består ledningstraceen for det meste av jevn, bløt løsmassebunn. 
Lengdeprofilet er stort sett jevnt fallende ned til ca. 12 meters dyp for så å stige slakt frem til grøft på 
ca. 1,0 meters vanndyp ca. 20 meter før luftekum på Torskeskjær like nordvest for Sauholmen. 

Etter luftekummen kommer ledningen ut av grøft igjen på ca. 1,0 meters vanndyp og fortsetter i sydlig 
retning frem til utslippsted på 10,6 meters dyp. 
I denne delen av ledningstraceen er det for det meste jevn løsmassebunn med spredte innslag av steiner i 
varierende størrelse, med unntak av de siste 200 meter før utslippstedet hvor ledningen passerer en steinur. 
På dette partiet ble det observert uryddige forhold med steinanligg, svevende lodd og høybrekk. 

Det ble ikke registrert noen form for ytre skader på ledningen i noen del av traceen. 
Ledningen var stedvis betydelig begrodd. 

Betongloddene så ut til å være forsvarlig festet til ledningen. Det ble imidlertid på flere steder observert 
lodd som lå inntil hverandre (inntil 3 stk). Dette indikerer at lodder har rauset under senking. På disse 
stedene ble det følgelig ujevn senteravstand. 
Senteravstanden forøvrig så ut til å variere noe på de ulike ledningsstrekkene. 
Boltene så ut til å være intakte og uten korrosjon. 

Ledningen ender på naturlig sjøbunn uten noen form for oppbygning. Innvendig bunn ledningsende ligger 
ca. 5 cm under sjøbunn. Det var fritt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. Det ble ikke registrert 
vannføring i ledningsenden ved kontrolltidspunktet. 
Det så ikke ut til å ha foregått sedimentering i særlig grad i området omkring utslippstedet. 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l, men er ikke fysisk merket i terrenget. 
Det ble foretatt kontinuerlig videooptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning 
: Ø 225 mm PEH * 
: 1990 * 
: 1350 meter * 
: Uten synlige ytre skader 

: Stedvis begrodd. 

: Firkantede, profilerte betonglodd 

: Varierende seksjonsvis (2- 3 meter) 
: Bolter intakte. Ubetydelig korrosjon. 
: Forskyvning av lodder. 
: Det ble på flere steder observert lodd som hadde rauset under 
senking med ujevn senteravstand som følge. 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Endearrangement 

4. 
4.1 
4.2 

4.3 

4.4 
4.5 
4.6 

Type : Ledningen ender på naturlig sjøbunn 
Matr. 
Avst uk.l.-b. :-O, 05 meter 
Tilstand : 
Avvik 
Merknader 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Proftl 

Minste dyp 

StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

: Innvendig bunn ledningsende ligge ca 5 cm under sjøbunn. 

: Stort sett bløte løsmasser 
: Del l (pumpestasjon - luftekum Torskeskjær): jevnt fallende fra 
begge sider tillavpunkt på ca. 5 meters vanndyp. 
Del2 (luftekum Torskeskjær- utslipp): jevnt fallende 

: 1,2 m (ledn. ut av grøft landtak pumpestasjon) 
1,0 m (ledn. inn i grØft landtak luftekum Torskeskjær) 
1,4 m (ledn. ut av grøft landtak luftekum Torskeskjær) 

: 10,6 meter (sjøbunn ved utslippsted) 

: Uryddig trace i området ved molo. Ledningen ligger flere steder an 
mot spisse steiner, samtidig som flere betonglodd er uten 
understøttelse (svevende lodd). Det er i samme området også 
registrert flere høybrekk. Over en lengde på ca. 200 meter før utslippet ble det 
også observert uryddige forhold med steinanligg og svevende lodd. 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Merking 
Kartverk : Ledningen er avmerket på sjøkart nr .l 
Fysisk merking : Ingen 
Avvik 
Merknader 

: Stein S. Paulsen 
:Larkollen 06.10.94 

Sjøkart nr. l 

Posisjon led.ende 

X= 118843,22 
y=- 8165,51 

Posisjon oppgitt av 
Hvaler kommune 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Norderhaug, Vesterøy 
: Hvaler kommune 

Dato : 23.09.94 
Ra portnr.:Olli-2 

L:.:::.::::: ... ::::::::.::::::.:::::.: .. , .. ::::: ... :::.:: :::.:: :::::.:.·:·::::::::.:::::.:·: :::.:::J!xliøu.&r&~. ::::.:: .. ::::: .. :: .. : . ~ ::.: .. :::.:.:: .. :.:::: :.~: .::.:: ::::.:: .::~ ::::: . :: .: :. :: : : : .. ::.::::::' 
Dykker : Torstein Langgård 
Standby-dykker :SteinS. Paulsen 
Assistent : Ingar Dahl 
Maks. vanndyp : Il meter 
Sikt i vannet : 2 - 3 meter 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold :Sol, SV-bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster" 

,,, .......... ···:: .. ::.::.~· : ::: :.: ::: :: : .. : .. :: :: ... : ... ::-.. .- .:: .. '!S.Jii.IB.&Ø.ll.ti:::::.:.: .. ::: .. ::::~ :.:.: ::: :: . :.: : .: . :: :::. : :: : . :::~: : : : ::: :::: :. ::::::::·:::: : :::.::: : :.; 

Ledningen kommer ut av grøft på ca. 2 meters vanndyp og fortsetter mot endepunkt på ca. Il m dyp. 

Ledningen ligger på jevn, bløt løsmassebunn. Lengdeprofilet er jevnt fallende med enkelte flate partier. 
Det ble ikke registrert ytre skader eller påkjenninger på ledningen av noen art. 
Ledningen var stedvis mye begrodd. Det så ut til at ledningen lå stabilt i sitt leie. 

Belastningsloddene er forsvarlig tilskrudd og ligger an mot sjøbunnen. 
Boltene var intakte og ikke synlig korrodert. 

Ledningsenden var påmontert stålbukk av type "hjulet". Endebukken bade sunket ned i de bløte 
bunnmassene slik at det bare var ca. 30 cm klaring mellom uk. ledning og sjøbunn. 
Det var fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. Ved kontrollen ble det observert en beskjeden 
avløpsstråle ut av ledningsenden. Pga. dårlige siktforhold var det ikke mulig å registrere evt. 
sedimentering omkring utslippstedet. 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l. Det ble imidlertid ikke observert varselskilt på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppg :tte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning. 
: Ø 160 mm PEH * 
: 1986 * 
: 115 meter* 
: I drift, ingen synlige skader 

: Runde betonglodd 

: Varierende 
: Bolter er intakte. Ikke korrodert. 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Endearrangement 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Type : Endebukk av type "hjulet" 
Matr. : Stål (galvanisert) 
A vst uk.l.-b. : Ca. 30 cm 
Tilstand : God 
Avvik 
Merknader 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 
Minste dyp 
Srørste dyp 
Avvik 
Merknader 

:Bukken har sunket endel ned i bunnmassene. 

: Bløt løsmassebunn 
: Stort sett jevn fallende med enkelte flate partier 
: Ca. 2,0 meter 
: 10,9 meter (sjøbunn ved ledningsende) 

5. Merking 
5.1 Kartverk :Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l. 
5 .2 Fysisk merking : Ledningen er ikke fysisk merket med varselskilt el.l. 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

K n C:'kt ('mo<' n 
Nordsted 3, 

ollen 

l ; " 
B- Bukkh/ 11 

J 
Rapporten er utarbeidet av: SteinS. Paulsen 
Sted/dato : 14.10.94 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

: Dypedal, Spjærøy 
: Privat 

DYKKERAPPORT 

Dato : 23.09.94 
Rapport nr.: 0111-3 

:·.~_·:.::·:.·:·:· ... ·:·.· .. ·:·.·.·.· .. ·.·. :·.·:·.~· .. :: :~:::.: :::: :.::.:··:.:.:: ~:: . ::.·::·.::::·::·:·.·:·:·. :·:.·.·.·:.·:·:· .. :· ... ·~~~~~wi.::.:::.·:·: :·:·::::.·.-~.·:·::·.-: .. · ... ·:·.·.::·.·.:: ... ; .. ·.·.·.· .. .-.· .... .-.::· .. ·.-.· . .-.·.-.-.-.-. .-.-.-. .-. .-.· .. ::,:·:·: .. ·.-:::.·:·:·.-.I 
Dykker : Torstein Langgård 
Standby-dykker : SteinS. Paulsen 
Assistent : Ingar Dahl 
Maks. vanndyp : 3 meter 
Sikt i vannet : 3 - 5 meter 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Sol, SV -bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster". 

Ledningen er den nordligste av ialt 5 parallele ledninger som kommer ut av grøft ca. 20 meter fra land. 
Ledningen ligger på blØt løsmassebunn med jevnt fall. 
Det ble ikke observert ytre skader eller påkjenninger på ledningen. 

Ledningen ender på naturlig sjøbunn uten understøttelse. Utslippsdypet ble målt til ca. 2m. 
Det ble registrert svak vannføring i ledningen. Det så ut til å være fullt gjennomløp i hele ledningsendens 
tverrsnitt. 

Ledningen(e) er ikke merket med varselskilt el. tilsv., og er heller ikke avmerket på 
sjøkart (rettet 4-94). 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 

22 



0111-3 

r .. ·.· .. ·:· .. ·.· .. ·.·.·.·.· .. ··.·.~·:.·~.·.·:·.···:· .. : .... :·::·.·.· .. ·.· .. ·······:·:.·.:·.: .. .. :.· ... ·.·.·.·.·.·.· ... ·.·:·:·.·.·.:unl$T.-nsuåT.&.:"·.~~:·: :·'.· .. ·:· .. · .. ·.~.·.· .. ·.· .. ·~.·.·.· ... ·.·.·.·:·.·~ .. ·~ .. :~ .. :·=~ .. ·::::~.·~.:·.·.·:.~.·:·.~·:·~ .. ·~·.·:·:·.·~.' 
l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår : 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
etc 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning. 
:Ø 110mmPEH 

: Ca. 30 meter 
: I drift, ingen synlige skader 
: Ledningsdimensjon er mindre enn oppgitt (oppgitt ø160 mm) 

: Runde (ovale) betonglodd. 

: Bolter er intakte, ikke korrodert 

3. Endearrangement 
3.1 Type :Ledningen ender på naturlig sjøbunn 
3.2 Matr. 
3.4 Avst uk.l.-b. : O 
3.5 Tilstand : 
3.6 Avvik 
3.7 Merknader 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Lednings trace 
Bunnforhold 
Profil 
Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

5. Merking 

: Bløt løsmassebunn 
: Jevnt fallende 
: 1,1 meter (ledning kommer) 
: 2,0 meter (bunn ledn.ende) 

:Utslippet ligger vesentlig grunnere enn oppgitt (oppgitt 8 meter) 

5.1 Kartverk : Er ikke avmerket på sjøkart rettet 4-94 
5.2 Fysisk merking : Ledningen(e) er ikke fysisk merket med skilt el.l. 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

.. ::····:·::·::·::·.'lm\filliUMS.ff··.··:· .. ·.·.·.··-.:·::·:·.· ................. .. ······- ·'···· 

Knekt (' /IlO C 11 

Lia 

Rapporten er utarbeidet av: SteinS. Paulsen 
Sted/dato : 12.10.94 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

: Kjellvika, Spjærøy 
:Privat 

DYKKERAPPORT 

Dato : 23.09 .94 
Rapport nr.: 0111-4 

r.::.:::::::: ... :.:::: .. :: . ::.~:::. :::::: ::: .·:: . : .. : :.:: : ::.: ~: :::::::::::.~::::::::::::::: .::::.:·lt;RaDI.wa: ... :::: ... :::: .. :::::: .. ::.: :::·.:: . :::::::: : :~ ::::: : : :: ::::::._:.:.~:::::: . :::: ... :.:::::.::::::.: 
Dykker :SteinS. Paulsen 
Standby-dykker : Torstein Langgård 
Assistent : Ingar Dahl 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
Vær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

: 5-7 meter 
:o 
: Sol, SV svak bris 
: Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video 
dykkerbåt "Big Buster" 

................. ·:: :~.: ...... ............ : .. :: : :::.:::: :::,·:: : ::::.::::: :: ::: :.:.:::::::: ;~rsBMB&T.Nm«t::::::: : : :: : ::: :: :·:: .. : : : . :::: : : ~~~ -- ::: ::: .. : ~.~,:.:.:~: ::.:::: ::::: : .: .. : ..... : .. : .. :.: 
Ledningen kommer ut av grøft ca. 30 - 40 meter fra utslippskum på land. Videre utover ligger ledningen 
på relativt jevn og bløt løsmassebunn. Profilet er for en stor del tilnærmet flatt med enkelte markerte 
høy brekk. Ledningen ligger stabilt i sitt leie og ser ikke ut til å ha vært utsatt for ytre skader eller 
påkjenninger. 

Loddene satt forsvarlig festet til ledningen. Boltene var intakte og i liten grad 
korroderte. 
Det ser ut til at det er tatt hensyn til faren for luftansarnlinger i hØy brekkene. Ledningen er nemlig tett 
belastet med betongvekter. Senteravstand betongvekter varierer fra ca. l - 2 meter. 

Ledningen ender på naturlig sjøbunn uten noen form for oppbygning: Det var tilnærmet fritt gjennomløp i 
hele ledningsendens tverrsnitt Ved kontrollen ble det observert en avløpsstråle som fylte den øvre 1/4 
delen av ledningsenden. Avløpsstrålen så ut til å ha beskjeden hastighet Det ble ikke registrert 
sedimentansarnlinger av betydning ved utslippstedet 

Ledningen er ikke avmerket på sjøkart (rev. 4/94). Det er satt opp varselskilt på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning 
: ø90mmPEH 
: 1987 * 
: 125 meter* 
: I drift, ingen synlige skader 

:Det er montert et reparasjonsklammer el. l. omtrent midtveis på ledningen. 

: Firkantede standardlodd 

: Varierende (l - 2 meter) 
: Bolter er intakte. Moderat korrosjon. 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Ledningen ender på naturlig sjøbunn. 
3.2 Matr. 
3.4 Avst uk.l.-b. : O 
3 .5 Tilstand : 
3.6 Avvik 
3. 7 Merknader 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profll 
Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

Merking 
Kartverk 
Fysisk merking 
Avvik 
Merknader 

: Bløt løsmassebunn 
: Lange flate partier med flere markerte høybrekk 
: 1,1 meter (ledning kommer ut av grøft) 
: 8,8 meter (bunn ledningsende =sjøbunn) 

: Mesteparten av ledningestraceen ligger på ca. 3 m vanndyp. Først 
helt mot enden faller profilet markert. Det er flere markerte 
høybrekk på ledningen. 

: Ledningen er merket med varselskilt 

.. : __ .DUØ-18.&· .. ::~:- .. ~ .. : :.:.: .. : -~ · ... ~ .. :::., ..... : .. :~:· ... ~ ..... · 
'Ødegår( 

S Sjøkart nr. l 

l l m 'IW Posisjon ledn.ende 

X= 119665 
y= -9795 

Posisjon oppgitt av 
Sp j æ 1 Hvaler kommune 

Oc(2) 8s . 

.. \'\ 
Rapporten er utarbeidet av 
Sted/dato 

: SteinS. Paulsen 
: Larkollen 08.10.94 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

::· ..... -.•· . ' .... . ... . .. ....... ··~. ·.· · 

: Vikerhavn, Amaløy 
: Hvaler kommune 

DYKKERAPPORT 

Dato : 26.09.94 
Rapport nr.: 0111-5 

: : :: : ::: · :: ::: :: ::: ---··::·::: :~·:~·::::~·:: ::·::-4tA:::· ··. ~-~~~. · :·. ::: . : : · · ::. ,, ,,. ., .. ,.,.,_> ..... > .. .N..M., .. ~ ... .,.,d 

Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
Vær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

: SteinS. Paulsen 
: Storm- O. Holum 
: Ingar Dahl 
: 9 meter 
:4-7 meter 
:o 
: Sol, SV -bris 
: Lettdykkerutstyr, DY-kommunikasjon, UV-video, 
dykkerbåt "Big Buster". 

Ledningen kommer ut av grøft ca. 30 meter fra land (steinfylling) på ca. 3,4 meters vanndyp. Den første 
halvdelen av traceen har relativt ujevn, bløt løsmassebunn. 
Så følger et noe kupert parti med innslag av mindre steiner. Den siste delen av traceen har jevn, bløt 
løsmassebunn. Ledningen er stedvis endel begrodd. 
Ved første synlige lodd (1,2 m vanndyp) er montert rustrfritt reparasjonsklammer. 
Første og andre lodd ligger ikke an mot sjøbunnen (avstand uk. lodd - sjøbunn er ca. l m). 
Etter ca. 80 meter (28. synlige lodd) er montert rustfritt reparasjonsklammer på ca. 4 mvanndyp. 
Etter ca. 180 meter (64. synlige lodd) er det boret hull (Ø ca. 10- 15 mm) på topp ledning, sannsynligvis 
for å evakuere luft. Samme lodd ser forøvrig ut til å være ettermontert, idet det er bundet fast til ledningen 
med tau. 
Loddene forøvrig så ut til å være forsvarlig ti.lskrudd. Boltene var ubetydelig korrodert. 
Det ble ikke registrert ytre skader eller påvirkninger på ledningen av noen art. 

Ledningen ender på naturlig sjøbunn uten noen form for oppbygning. Det var ca. 20 cm klaring mellom 
uk. ledning og sjøbunn. Det ble ikke observert nevneverdig sedimentering omkring utslippstedet. Det er 
fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. Det ble ikke registrert avløp i ledningen ved kontrollen. 
Vanndyp ved utslippet ble målt til8,2 meter, hvilket samsvarer dårlig med oppgitt dybde (20 meter). 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l. Det er satt opp varselskilt på land med angivelse av ledningens 
lengde (360 meter). En har ikke kontrollert lengden, men har en følelse av at ledningen er noe kortere enn 
angitt. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning. 
: øllOmmPEH 
: 1989 * 
: 362 meter* 
: I drift, ingen synlige skader 

: Firkantede betonglodd 

: Ca. 3 meter 
: Bolter intakte, liten grad av korrosjon 

3. 
3 .1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Endearrangement 
Type : Ledningen ender på naturlig sjøbunn 
Matr. 
Avst uk.l.-b. 
Tilstand: 
Avvik 
Merknader 

: Ca. 0,2 meter 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4 .5 
4.6 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 

: Hovedsaklig blØt og stedvis ujevn løsmassebunn, parti med innslag av steiner. 
: Lange, flate partier med flere mindre høybrekk 
: l ,2 meter Oedning kommer ut av grøft) 
: 8,2 meter (sjøbunn ved ledningsende) 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader : Ledningen ender betydelig grunnere enn oppgitt (oppgitt 20 meter) 

5. Merking 
5.1 Kartverk :Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l 
5 .2 Fysisk merking : Det er satt opp varselskilt på land 
5 .3 Avvik 
5.4 Merknader 

Sjøkart nr .l 

Rapporten er utarbeidet av: Stein S. Paulsen 
Sted/dato : 03 .11.94 

27 



AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Bølingshavn, Kirkøy 
: Hvaler kommune 

Dato : 26.09.94 
Rapport nr.: 0111-6 

~ ... :::::::: ........ ·.:::·.: .. :::.::.:::_::~: ... : .. :: .. · .. ::.:.: .. :.:::::: :::::.::::::: :::::::.:JliKBJJ&I.&;::::: : :~::<o::: : : . :·::: : :: .... :::·.::.::::::_:.::.:: .. ::.::.: ... ::::.:.::.:::.:: ..... :.·: ... :.:: .. ::: 
Dykker :SteinS. Paulsen 
Standby-dykker : Storm-Oscar Holum 
Assistent : Ingar Dahl 
Maks. vanndyp : 6,0 meter 
Sikt i vannet : l - 4 meter 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Sol, SV-bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster". 

r:: · ::~·: :::::~:·,~:: :: · :· ::: :: : :::~:::.::~::~·:·~:::::::::n.:~:::::~:: :::·.·~: ~:·smii&&111NtL:~~::::: ::·.:· ···:::::~::;::: ::::::::·~~=~::~:· :. ·:··· ·:· : · :: :·:: :~: :·:· .·_~J 
Ledningen kommer ut av grøft på ca. 2,2 meters vanndyp. Hele traceen består av bløt løsmassebunn. 
Ledningen har jevnt fall de første 100 meter, hvoretter det følger et flatt parti på ca. 100 meter. Mot enden 
på ledningen ble det registrert et markert høy brekk med et motfall på ca. l ,3 meter. 
Ledningen så ut til å ligge stabilt i sitt leie. Det ble ikke observert ytre skader eller påkjenninger. 
Ledningen så ut til å være øl10 mm og ikke Øl60 mm som oppgitt. 
Det ble observert ledning (vannledning?) på venstre side av utslippsledning (sett fra land). 

Ledningsenden blir holdt hevet fra sjøbunnen ved hjelp av svevearrangement Dette består av trålkuler (2 
stk) og betonglodder festet til ledningen med tau. Arrangementet var intakt og fungerte etter hensikten. 
Det var imidlertid endel begrodd. Begroingen ble fjernet etter at kontrollen var avsluttet. 
Det var fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. Det ble ikke observert avløp fra ledningsenden 
ved kontrolltidspunktet 
Vanndyp ved utslippet ble målt til5,1 meter, hvilket samsvarer dårlig med oppgitt dybde (11 meter). 

Betongloddene var forsvarlig festet til ledningen og hadde jevn senteravstand (ca. 4 meter). 
Bolter var intakte og var ubetydelig korrodert 
En har ikke gjort beregninger med tanke på belastning i forhold tilluftfyllingsgrad. Om slike beregninger 
ikke allerede foreligger, vil en anbefale at det blir gjort, da det er åpenbart at ledningen er utsatt for 
luftansamlinger i høybrekk. 

Det er ikke satt opp varselskilt på land. På sjøkart nr. l (rev. 4-94) er det avmerket ledning mellom 
Bølingshavn og Kjerringholmen. En er usikker på om avmerkingen omfatter utslippsledningen. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 

Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

4. 
4.1 
4.2 

4 .3 
4.4 
4.5 
4.6 

s. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Ledning 
Type 
Dim./matr. 
Byggeår 
Lengde 
Tilstand 
Avvik 
Merknader 
Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: U tslippsledning 
: øllOmmPEH 
: 1991 * 
: 305 meter* 
: l drift, ingen synlige skader 

: Dimensjon er oppgitt til Ø160 mm, men synes å være ø110 mm 

: Firkantede, profilerte betonglodd 

:Ca. 4 meter 
: Bolter intakte, moderat grad av korrosjon 

Endearrangement 
Type : Svevearrangement. 
Matr. : Betonglodder, trålkuler, tau 
Avst uk.l.-b. : Ca. 1,2 meter 
Tilstand : Intakt, men begrodd 
Avvik 
Merknader 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

Merking 
Kartverk 

: Arrangementet ble renset for begroing 

: Bløt løsmassebunn 
:Jevnt fallende første 100m, deretter flatt parti på ca. 100m, 
markert høybrekk i ytterste parti (ca. 70 m) 

: 2,0 meter (ledning kommer ut av grøft) 
: 5,3 meter (bunn ledn.ende). Dyp sjøbunn ved utslippsted: 6,4 m 
: Markert høybrekk på ledningen (maks. motfall ca. 1,3 m) 

Fysisk merking : Ingen. 
Avvik 
Merknader : På sjøkart nr. l er avmerket ledning mellom Bølingshavn og 

Kjerringholmen. En er usikker på om avmerkingen omfatter 
utslipps ledningen. 

Bølingshavn Sjøkart nr. 1 

0111-6 

Posisjon ledn.ende 

A 
53 

X= 117825 
y= -16115 

Posisjon oppgitt av 
Hvaler kommune 

Rapporten er utarbeidet av: SteinS. Paulsen 
Sted/dato : 08.11.95 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

: Rød, Asmaløy 
: Hvaler kommune 

DYKKERAPPORT 

Dato : 20.01.96 
Rapport nr.: 0111-7 

~! 
~;. ·' ·"'" ·"' . ... ·'· ... . ..... . . ····:.·::·:··::.· ., . :::: · ~ :·:·::·:~"'f\"j~J.I~!.::.·.·· ··.·:.·.·:~.,~.·-·. ·:~.:·:: .... ....... •w . .. . • ~:: .· : · : ·· .....•... ..... ..• 

Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
V ær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

:SteinS. Paulsen 
: Lars Gundersen 
: Sigmund Paulsen 
: 18,5 meter 
: 3 - 8 meter 
: Moderat utgående strøm 
: Sol, NV bris 
: Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 
dykkerbåt "Big Buster". 

: __ : ::,::::::::: ..... : :~ ::·:: .. ·.·::~: ::·:·:: :· .. :::·::::::::::·:·::·:.·:·:·:: :: :.·::::::::·::::::·:::::::~m~Est&tmt8nt:.:·::::: :·:: :·:·:::. : .·::~::::·.: .. ·:.·:.·.~·-:.~~ -~:·:·. ::·::·.-~.:·:·:·~:·:·:--~·:::·:: .. ::·: :·:.·:·:~.·:· ... :.· .. ·: 
I landtaket ligger foruten utslippsledningen Ø 160 mm overløp, Ø 75 mm kloakkpumpumpeledning fra 
Sand, Ø 75 mm kloakkpumpeledning fra Brattestø og Ø 125 mm vannledning til Sydengen 
Utslippsledningen kommer ut av grøft på ca. 2,1 meters vanndyp, ca. 120 meter fra utløpskum. 
Herfra går den videre ca. 230 meter utover i Asmalsundet hvor den ender på ca. 18 meters dyp. 
Ledningstraceen består for det meste av relativt bløte løsmasser (mudder) med innslag av et par mindre 
oppstikkende fjellkuler på ca. 7 meters dyp. Lengdeprofilet er jevnt fallende med unntak av de to 
fjellkulene som gir ledningen et høy brekk over et parti på ca. 25 meter. Dersom ledningen på dette partiet 
hadde vært forskjøvet ca. 5- lO meter nordover, ville de to fjellkulene vært unngått 
På begge sider av fjellkulene ble det observert svevende lodd hvilket medfører at ledningen her ikke har 
understØttelse og derfor lett kan komme i bevegelse. I dette området ble det observert l stk steinanligg og 
l stk dregg som satt fast i ledningen. Dreggen ble fjernet. 
Forøvrig så ledningen ut til å ligge stabilt i sitt leie. Det ble ikke observert synlige skader på ledningen. 
Ledning eller kabel krysser over utslippsledningen ved ca. 16 meters dyp. Ledning (sannsynligvis 
vannledning krysser over utslippsledningen ca lO - 15 meter innenfor ende bukk. 

Ledningen var belastet med runde betonglodder. Senteravstanden ble målt til ca. 5 meter og var hele veien 
jevn. Loddene var forsvarlig festet til ledningen. Boltene var intakte. Galvanisering var delvis borte. 

Ved selve utslippet var ledningen påmontert endebukk som sikrer nØdvendig klaring mellom ledningsende 
og sjøbunn (ca. 0,5 meter). Endebukken er av type "Hjul" og er konstruert i galvanisert stål. Endebukken 
er intakt, men galvaniseringen er iferd med å slippe taket. 
Utslippet var i drift ved kontrollen og det ble observert vannføring i i hele ledningstverrsnittet. 
Det ble ikke observert sedimentansamlinger omkring utslippstedet Det ble registrert merkbar utgående 
strøm ved kontrollen og det kunne observeres at avløpsvannet ble fØrt av gårde med strømmen. 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l (rev. 4-94). Ledningen er imidlertid ikke fysisk merket med 
varselskilt el. L 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 
Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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: Utslippsledning 
: Ø 160 mm PESO, NT 6 
: 1987 * 

l. 
I.l 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

Ledning 
Type 
Dim./matr. 
Byggeår 
Lengde 
Tilstand 
Avvik 
Merknader 

: 355 meter fra utløpskum hvorav ca. 230 meter på åpen sjøbunn 
: I drift, ingen synlige skader 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 

: Runde betonglodd 

:Ca. 5 meter 
: Bolter er intakte, galvanisering delvis intakt 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Det ble observert 3 stk lodd uten understøttelse ved ca. 7 meters dyp. 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Endebukk type "Hjul" 
3.2 Matr. :Galvanisert stål 
3.4 Avst. uk.l.-b. :Ca. 50 cm 
3.5 Tilstand : Tilsynelatende god, galvanisering delvis intakt 
3.6 Avvik 
3.7 Merknader 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 

: For det meste blØt løsmasse bunn (mudder) med innslag av små fjellkuler 
: Jevnt fallende med unntak av to mindre høy brekk på ca. 7 meters dyp 
: 2,1 meter (ledning kommer ut av grøft) 
: 17,8 meter (topp ledning ved utslippsted) 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader : Det ble registrert to påfølgende høybrekk ved ca. 7 meters dyp 

S. Merking 
5.1 Kartverk : Ledningen er avmerket på sjøkart nr. l 
5.2 Fysisk merking : Ingen 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

o ,d, ,•,•» , .O. . . ' ' ' •· • • ' .. ' '"'" 

J/ U iii/ U l// IC /1 

's1'i f..:. s· /' ' (//1( ., 

c l 8 '(/ /"( ----- ----.,..--
' 62 
clrd 

f7 ({ 

er 

Rapporten er utarbeidet av 
Sted/dato 

: SteinS. Paulsen 
:Larkollen 22.01.96 

. .. .. . w ......... . .. . .. . . ...... . . , ,, , .. ,,,.,, , ,, .. . , .. .. . ,., .... ,>,: ... -:, .-

Brckkcrr;Jd 

Sjøkart nr. l 

Posisjon ledn. ende 

X= 120246,7 
y= 12499,61 

Posisjon oppgitt av 
Hvaler kommune 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Sydengen, Spjærøy 
: Hvaler kommune 

Dato : 26.09.94 
Rapport nr.: 0111-8 

' ... -.-~:·.·- ~----------_-__ ·_· __ ·_·_·_· ___ ·_·_·_··_·_· __ ·_·_·~---:.· .... -.. -.-.-.·.--.. ~·.-:·:.· . .--.-.. -..... ·: .. · .. ·.· .. ·.~_-_.-_:_ : _:1nYii~.&Ti. · __ -__ · ___ .-_·:-~:, .. .-_. ... _._._._._. _ _._. ___ ._. _ _._. __ -_: . .-... :.·.~-. .-.. -.. -..... -..... -.-:-_ .-_·_~.-.-... -~~--.:·:-.-.~------2 
Dykker : Stein S. Paulsen 
Standby-dykker : Storm-Oscar Holum 
Assistent : Ingar Dahl 
Maks. vanndyp : 17,9 meter 
Sikt i vannet : l - 3 meter 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Overskyet, SV-bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV -kommunikasjon, UV -video, 

dykkerbåt "Big Buster". 

Ledningen kommer ut av grøft på ca. 0,9 meters vanndyp. Sjøbunnen i ledningstraceen er stort sett jevn 
og består av bløte løsmasser. Lengdeprofilet er flatt de første lO metrene og deretter jevnt fallende til 
endepunkt på ca. 16 meters dyp. 
Det kunne se ut som om ledningen hadde beveget seg i forhold til sitt opprinnelige leie (spor på 

bunnen). 
Ledningen så ut til å være hel og uten tegn til ytre skader eller påkjenninger. 

Det ble observert overløpsledning til venstre og vannledning til høyre for utslippsledningen (sett 
innenfra). Overløpsledning endte på ca. 5,8 meters vanndyp. 

Betongloddene var forsvarlig festet til ledningen og hadde jevn senteravstand (ca. 3 m). Boltene var 
intakte uten nevneverdig korrosjon. 

På enden av ledningen var det montert stålbukk av type "hjul". Bukken fungerte etter hensikten og 
sørget for nødvendig klaring mellom ledning og sjøbunn (0,5 m). 
Det var fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. Det ble observert svakt avløpsstråle fra 
utslippet ved kontrolltidspunktet. Det var ikke mulig å registrere evt. sedimentering eller grad av 
forurensning omkring utslippet. 

På sjøkart nr. l (rev. 4-94) er det avmerket ledning mellom Sydengen og RØd, Asmaløy. 
En er usikker på om avmerkingen omfatter utslippsledningen. 
Ledningen er ikke fysisk merket med varselskilt el.l. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning. 
: Ø 160 mm PER * 
: 1986 * 
:225 meter* 
: I drift, ingen synlige skader 

: Runde betonglodd 

:Ca. 4 meter 
: Bolter intakte, ubetydelig korrosjon 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Endebukk type "hjul". 
3.2 Matr. :Galvanisert stål 
3.4 Avst uk.l.-b. :Ca. 0,5 meter 
3.5 Tilstand :Tilsynelatende god 
3.6 Avvik 
3.7 Merknader 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Proftl 
Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

Merking 
Kartverk 
Fysisk merking 
Avvik 
Merknader 

:Bløt løsmassebunn 
: Jevnt fallende. 
: 0,9 meter (ledning kommer ut av grØft) 
: 16,4 meter (bunn ledn.ende), dyp sjøbunn: 16,9 meter 

: Det kunne stedvis se ut som om ledningen hadde vært i bevegelse. 

:Ingen. 

:På sjøkart nr. l er avmerket ledning mellom Sydengen og Rød, 
Asmaløy. En er usikker på om avmerkingen omfatter 
utslippsledningen. 

·· · ·· ···· ·· · ··· ··· ·:·: . ....... .......... .. . 
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ypedul 

Spjærøy 

Rapporten er utarbeidet av: SteinS. Paulsen 
Sted/dato :Larkollen 10.11.94 

Sjøkart nr. l 

Posisjon ledn.ende 

X= 121680 
y= -12950 

Posisjon oppgitt av 
Hvaler kommune 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
V ær -/vindforhold 
Benyttet utstyr 

DYKKERAPPORT 

: Søly 1 Dato : 17.04.94 
: Moss kommune Rapport nr.: 0104-1 

:SteinS. Paulsen 
: Torstein Langgård 
: Lars Mikalsen 
:ca. 3,0 m 
:6-7 m 
:0 
: Lettskyet, SV bris 
: Lettdykkerutstyr, VY-kommunikasjon, UV-video, 
dykkerbåt "Big Buster". 

::.·::·.·::::,:::: :.·.·::.:::.::::: .. ::: :.::::::: . : :: : ~: : · :~: : :· ...... : .. :: :~: :~:: : ::. ::::::·.: .. ·mtiJ&F.:itJJSDtG.L::::. ::::.: .. ·:;~·-·:·:.:: .·::.·:·:·::·::: ::~: .. ·: ·-~ .·.·.·.·.h::.::::::::::::::::: ·:.::.::·. : :·: ::~: :· 
Ledningen ligger parallelt med Ø 630 mm overløp og kommer ut av grøft på ca. 2,5 meters vanndyp. 
Overløpet er omtalt i egen rapport (0104-2). 

Ledningen ligger stabilt i sitt leie med jevnt fall uten markerte lav brekk eller høy brekk. 
Det ble ikke registrert skader eller ytre påkjenninger på ledningen av noen art. 
Ledningen er stedvis sterkt begrodd med marine vekster. 

Ledningen har ingen tradisjonell belastning. Det er lagt ned et antall betonglodder med varierende avstand 
som er festet til ledningen vha. tau. 

Det var ikke vannføring i ledningen. Det var ca. 75 % gjennomløp i ledningsendens tverrsnitt. Så langt det 
var mulig å se innover i ledningen var det et 15 - 20 cm tykt lag med slam og sedimenter. 
Det har sannsynligvis foregått en sedimenteringsprosess utenfor ledningsenden som har ført til at uk 
ledningsende ligger 10- 15 cm under sjøbunnen. 

Ledningen er ikke avmerket på sjØkart (rev. 4/94). 
Det er satt opp varselskilt og overettmerker på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Ledning 
Type 
Dim./matr. 
Byggeår 
Lengde 
Tilstand 
Avvik 
Merknader 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 

: A vlastningsoverløp 
: Ø 1000 mm PVC * 
: 1991 * 
: SOm* 
: Ingen synlige skader 

: Ø 630 mm overløp ligger i samme trace. 

2.6 Merknader : Ledningen har ingen tradisjonell belastning. Det var lagt ned et antall 
btg.lodder som med svært varierende avstand var festet til ledningen vha. tau. 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Endearrangement 
Type : Ledningen ender på naturlig sjøbunn. 
Matr. 
Avst uk.l.-b. : O 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Tilstand : 
Avvik 
Merknader 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 
Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

5. Merking 

:Sedimentering utenfor ledningsenden gjør at uk ledning ligger 
ca. 10 -15 cm under sjøbunn. 

: Jevn løsmassebunn. 
: Jevnt fallende 
: Ca. 2,5 m (ledningen kommer ut av grøft) 
: Ca. 2,9 m (bunn ledn.ende) 
:Sedimentering inne i ledning (ledningsende) 
: Ledningen ligger i samme trace som ø630 mm overløpsledning, 
på høyre side av denne sett fra land 

5.1 Kartverk : Ikke avmerket på sjØkart (rev. 4/94) 
5.2 Fysisk merking :Ledningen er merket med varselskilt og overettmerker 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

· .... :::.: .. :,. : =a11B.ø.~c:::.:: ·· : · : · : ··· :· ·· · ·· · · · · · · · · ·· · ·· · · · · ··· · 
'1/ <?~v;.$t .... ~ 

: Stein S. Paulsen 
: 15.05.94 

Sjøkart nr. 3 

Posisjon ledn.ende 

X= 158673 
Y= -4448 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

: Søly 2 
: Moss kommune 

DYKKERAPPORT 

Dato : 17.04.94 
Rapport nr.: 0104-2 

:,_::.::::::·:::.::::: .. :::::.:::::.:.::::::::: .. ::::::.:.: .. :::::::~ :::::: :::.:: ... : :: : :::::~ .. ,:.:.illkKØ.ilt&:::.:: .. :.:::: .. ::::::: .. :::::.::.:: .. ·:::::::::::.:::::::::·::::::::::: .. :;:::.:: .. :: .. : ........ ·.: 
Dykker : SteinS. Paulsen 
Standby-dykker : Torstein Langgård 
Assistent : Lars Mikalsen 
Maks. vanndyp : Ca. 8,0 m 
Sikt i vannet : 5 - 6 m 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Lettskyet, SV bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV -kommunikasjon, UV -video, 

dykkerbåt "Big Buster". 

i .. ·.· .. :·.· .. ·.· .. ·.· ... · .... · ... ·.·.·.-. .' ... .'.'.' .. .' . .'.': :.-.·.-:·.~:.'.'.·.'~.'.' .. o~: . .'.'.'.' ... .'.'.:.' .. .'.'.' .. .'.~·:.~.:,;;JSl\MMiN.r.*-D.iNØC .. ::.· .. :~.·:.·.·.-.·:~· .. · .... ·.' .. : . .'.'.·.· ... ·.:·:.:.·.:·.·.· . .' .. .'.'.'.':: .. :.·_·.' ... .' .... ·.· .. ·.· .. ·.· .. .-.. ·:.· .. ·_, 
Ledningen ligger parallelt med Ø 1000 mm avlastningsoverløp og kommer ut av grØft på ca. 2,5 meters 
vanndyp. Avlastningsoverløpet er omtalt i egen rapport (0104-1). 
Sjøbunnen i ledningstraceen består hovedsaklig av relativt faste løsmasser, med betydelig innslag av 
steiner i varierende størrelse. 
Ledningsprofilet er svært flatt med flere høybrek.k, de mest markerte nærmest land (innenfor flenseskjøt). 

Ledningen ser ut til å ligge stabilt i sitt leie. Det ble ikke registrert synlige skader på ledningen bortsett fra 
et par ca. 20 mm hull som var boret på toppen av ledningen på ca. 5 meters dyp. 
En går ut ifra at de hullene som ble registrert på ledningen er boret opp på for å evakuere luftansamlinger 
på høybrek.k, sannsynligvis pga. tidligere oppflytning av ledningen. 
Ledningen er stedvis sterkt begrodd med marine vekster. Begroingen avtar fra ca. 4 m dyp og utover. 
Det var ikke vannføring i ledningen ved kontroll tidspunktet. 

Belastningsloddene var forsvarlig festet til ledningen. Boltene var ikke synlig korrodert 

Ledningen ender på naturlig sjøbunn på ca. 7,6 meters dyp. Ledningen er opprinnelig noe understØttet 
med mørtelsek.ker. Disse bidrar imidlertid ikke lenger til å opprettholde avstand mellom sjøbunn og 
ledningsende. 
Det var ikke vannføring i ledningsenden. Det ble imidlertid registrert vannføring i det innerste hullet som 
er boret på toppen av ledningen. 
Det var ca. 75 % gjennom løp i ledningsendens tverrsnitt. Så langt det var mulig å se innover i ledningen 
var det et 15 - 20 cm tykt lag med slam og sedimenter. 

Ledningen er ikke avmerket på sjøkart (rev. 4/94) 
Det er satt opp varselskilt og overettmerker på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dyk.kerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Overløp fra pumpestasjon 
: Ø 630 mm PER * 
: 1991 * 
: 330m* 
: Ingen synlige skader 

:Ø 1000 mm avlastningsoverløp ligger i samme trace. 

: Firkantede, profilerte betonglodd 

: Ingen synlige tegn til korrosjon 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Endearrangement 

4. 
4.1 

4.2 

4.3 
4.4 
4.5 

4.6 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Type : Ledningen ender på naturlig sjøbunn 
Matr. 
Avst. uk.l.-b. :Ca. 10 cm 
Tilstand : 
Avvik 
Merknader 

Ledningstrace 
Bunnforhold 

Profil 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 

Merknader 

Merking 
Kartverk 
Fysisk merking 
Avvik 
Merknader 

. . . "::~:- •' .. .. 

: Ledningsenden er noe oppbygd med mørtelsekker 

: Hovedsaklig jevn løsmassebunn, parti på 4 - 5 m dyp med 
betydelig innslag av steiner i varierende stØrrelse. 

: De første ca. hundre m (frem til flenseskjøt) har svært ujevnt profil med flere 
høybrekk. Videre utover er det lengre flate partier med et par mindre høy brekk 

: 2,5 m (ledningen kommer ut av grøft) 
: 7,6 m (bunn ledn.ende) 
: Ledningen har flere høybrekk. På 4 - 5 m dyp er det et parti hvor ledningen 

ligger direkte an mot oppstikkende steiner (ca. lO- 15 steder) 
: Ledningen ligger i samme trace som ølOOO mm avlastningsoverløp, på venstre 
side av denne sett fra land. Like innenfor flenseskjøt, på ca. 2,5m dyp ble det 
observert 2 stk hull (Ø ca. 20 mm) på toppen av ledningen. Det kom vann ut av 
det innerste hullet. 

: Ikke avmerket på sjøkart (rev. 4/94) 
: Ledningen er merket med overettmerker og varselskilt. 

• •• •.• ;.,.;o ...... ~. ~- .... ~v.. ~- '"',, . . . -~ ....... •, '•' '" .,.,.,· 

Sjøkart nr. 3 

Posisjon ledn.ende 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

DYKKERAPPORT 

Sted 
Ledningseier 

: Fiske l 
: Moss kommune 

Dato : 16.04.94 
Rapport nr.: 0104-3 

f' ' · -.· ~:· · · · -- ~ : : · .... :. :. ·~ :~~· ~·~: ... ::::·::::::·.·_ .. :. : :::. " :~.~· ·~ :.: :Ji~J.f.i.~· .. · · :~ :: , ::.::: .. : .. :::::· · ....... .. ... ·"··· ... w ... .. . . · · . .. . ,, 

Dykker : SteinS. Paulsen 
Standby-dykker : Torstein Langgård 
Assistent : Lars Mikalsen 
Maks. vanndyp : Ca. 9,0 m 
Sikt i vannet : 6 - 7 m 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Sol, SV bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster". 

Ledningen kommer ut av grøft på ca 1,2 meters vanndyp og fortsetter ut mot endepunkt på ca. 8 m dyp. 
Ledningen går parallelt med Ø 500 mm avlastningsoverløp. Se egen rapport (0104-4). 

Sjøbunnen i ledningstraceen består hovedsaklig av jevn løsmassebunn som er relativt fast. 
Det ble observert lokalt ujevnt bunnprofil ved ca 3,5 m dyp. 
Lengdeprofilet er jevnt fallende. Ledningen ligger stabilt i sitt leie med jevnt fall uten markerte !avbrekk 
eller hØybrekk. 
Det ble ikke registrert skader eller ytre påkjenninger på ledningen av noen art. 
Ledningen er sterkt begrodd med marine vekster (noe mindre mot enden). 

Belastningsloddene har jevn senteravstand. Loddene ligger an mot sjøbunnen på foreskrevet måte, bortsett 
fra et parti på ca. 3,5 m dyp. For å unngå nedbøyning av ledningen pga. ujevnt bunnprofil er her loddene 
framontert og i st.eden lagt på bunnen og festet til ledningen vha. tau. 

Ledningsenden er bygd noe opp med mørtelsekker slik at det er ca 25 cm klaring mellom sjøbunn og 
ledning. 
Det var ikke vannføring i ledningen. Det var ca. 75 % gjennomløp i ledningsendens tverrsnitt. 
Så langt det var mulig å se innover i ledningen var det et 15 - 20 cm tykt lag med slam og sedimenter. 
Utenfor ledningsenden har det bygd seg opp en haug med grus og sedimenter. 
Det ble ikke registrert spesiell forurensningspåvirkning i området omkring ledningsenden. 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. 3. 
Det er satt opp varselskilt og overettmerker på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l . 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Ledning 
Type 
Dim./matr. 
Byggeår 
Lengde 
Tilstand 
Avvik 
Merknader 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Overløpsledning. 
: Ø 630 mm PEH * 
: 1991 * 
:127m * 
: Ingen synlige skader 

: Profilerte, firkantede betonglodd 

: God, ingen synlig korrosjon, galvanisering intakt 

: På ca.3,5 m dyp er 2 påfølgende Ioddpar avmontert pga lokalt 

0104-3 

ujevnt bunnprofil (svevende lodd). Loddene er festet til ledningen med tau. 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Ledningen ender på naturlig sjøbunn 
3.2 Matt. 
3.4 Avst uk.l.-b. :Ca. 25 cm 
3 .5 Tilstand : 
3.6 Avvik :Oppbygning av grus utenfor ledningsende 
3.7 Merknader :Ledningen er noe underbygget med mørtelsekker 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Proftl 

: Stort sett jevn løsmassebunn, relativt faste masser 
: Jevnt fallende 
: 1,2 meter (ledn. kommer ut av grøft) 
: 8,2 meter (bunn ledn.ende) 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik : Lokalt ujevnt bunnprofll ved ca. 3,5 m dyp. Ledningen mangler 

her understøttelse. 
4.6 Merknader : Ledningen ligger i samme trace som Ø 500 mm avlastningsoverløp, 

på venstre side sett fra land 

5. Merking 
5.1 Kartverk : Sjøkart nr.3 
5.2 Fysisk merking : Ledningen er merket med varselskilt og overettmerker 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

Rapporten er utarbeidet av: SteinS. Paulsen 
Sted/dato :Larkollen 25.04.94 

.. , ........... ····:-· · · ~ ····· ....... ... , .. . · ~. 

Posisjon ledn.ende 

X= 159014 
Y=- 3995 

Posisjon oppgitt 
av Moss kommune 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

:Fiske 2 
: Moss kommune 

DYKKERAPPORT 

Dato : 16.04.94 
Rapport nr.: 0104-4 

c:·::::: .:: .. ::: .. :: ... ::.:·:.::::.:::.:::::.::::::.:::.:·: ..... ::: .. :: ... ::·:: ............. J\ll&xlti&tiL ...... ::: .......... :::·:: ................ :.::: .... ·:.:: : :~:: ~ :: :~: . ~.::: :: ... .......... . 
Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
V ær -/vindforhold 
Benyttet utstyr 

. , ... .. 

: SteinS. Paulsen 
: Torstein Langgård 
: Lars Mikalsen 
:2,0 meter 
:6-7 m 
:o 
: Sol, SV bris 
: Lettdykkerutstyr, VY-kommunikasjon, UV-video, 
dykkerbåt "Big Buster" . 

Ledningen kommer ut av grøft på ca. 1,2 meters vanndyp og fortsetter mot endepunkt på ca. 2m dyp. 
Ledningen går parallelt med Ø 630 mm overløpsledning. Denne er omtalt i egen rapport (0104-3). 

Sjøbunnen i ledningstraceen består av relativt faste løsmasser. 
Ledningen ligger stabilt i sitt leie med jevnt fall uten markerte lav brekk eller høybrekk. 
Det ble ikke registrert skader eller ytre påkjenninger på ledningen av noen art. 

Belastningsloddene har jevn senteravstand. Loddene ligger an mot sjøbunnen på foreskrevet måte. 
Boltene var ikke synlig korrodert. 

Ledningsenden ligger direkte an mot naturlig sjøbunn uten noen form for oppbygning. 
Utenfor ledningsenden har det bygd seg opp en haug med grus og sedimenter. Grushaugen har senter 
ca. 2 m fra ledningsende og en høyde på ca. 0,5 m i forhold til naturlig sjøbunn. 
Det var fritt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. 
Det var ikke vannføring i ledningen. 

Det ble ikke registrert spesiell forurensningspåvirkning i området omkring ledningsenden. 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. 3. 
Det er satt opp varselskilt og overettmerker på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 

40 



l. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Ledning 
Type 
Dim./matr. 
Byggeår 
Lengde 
Tilstand 
Avvik 
Merknader 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Avlastningoverløp 
: Ø 500mm PEH * 
: 1991 * 
:SOm* 
: I drift, ingen synlige skader 

: Profilerte, firkantede betonglodd 

: God, ingen synlig korrosjon, galvanisering intakt 

Endearrangement 
Type : Ledningen ender på naturlig sjøbunn 
Matr. 
Avst uk.l.-b. : O cm 
Tilstand: 
Avvik 

0104-4 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 Merknader : Det har bygd seg opp en haug med grus/sedimenter utenfor ledn.ende. 

4. Ledningstrace 
4.1 Bunnforhold 
4.2 Pro fU 
4.3 Minste dyp 
4.4 StØrste dyp 
4.5 Avvik 
4.6 Merknader 

5. Merking 

Grushaugen har senter ca. 2 m fra ende og høyde ca. 0,5 m regnet fra 
naturlig sjøbunn. 

: Jevn løsmassebunn, relativt faste masser 
: Jevnt fallende 
: 1,2 meter (ledningen kommer ut av grøft) 
: 2,0 meter (bunn ledn.ende) 

: Ledningen ligger i samme trace som ø630 mm overløpsledn. 
på høyre side sett fra land (avst. mellom ledningene er ca. l m). 

5.1 Kartverk :SjØkart nr. 3 
5.2 Fysisk merking : Ledningen er merket med varselskilt og overettmerker 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

. •.v~. ·· ,•,· · .... •'•'•' • ·····:~ :-···~· ·-. ·· ·••.·.·,..-.... · . ···:; 

Rapporten er utarbeidet av: SteinS. Paulsen 
Sted/dato : 25.04.94 

.. ····=-.•• ' . . ..... ,., • • .. • .. • • • • .. • • • • ........ •'• -·~- • •'•'•'•'•'• ........... ...... ... ... . :~ 

Sjøkart nr. 3 

Posisjon ledn.ende 

X= 15950 
Y=- 4065 

Posisjonen er oppgitt 
av Moss kommune 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Nedre Vansjø (Gjerrebogen) 
: Moss kommune 

Dato : 15.11.94 
Rapport nr.: 0104-5 

: .. : .. :::: .. :: .. ::: .. : ... :.:::.:.: .. : ... : .... ::.:: .. ::: ... : .... :::::::::::::::::::: .. ~: ::. ::.: ::.:u~ømiwa::: .. :.:.:·::: .. :: .. :.-.·.::.» .. ::.::.::::::::::.·::::::::::;.::: .. :: ... ::~,:,::::~::: : : ;~:~.: : ::: 
Dykker : Stein S. Paulsen 
Standby-dykker : Storm-Oscar Holum 
Assistent : Sigmund Paulsen 
Maks. vanndyp : Ca. 4,0 m 
Sikt i vannet : O - l m 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold :Sol, stille 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, DY-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster". 

' ..... ............ ........... ·: ......... ·· .. ·.· ·: ... : ... · .. :.:·.· ... ·· ... ·.·.· .. · .. ·.··.·.· ... ·.,· .... ·.·.· ... ·,s.mæ.NF.&11i&lf.~·:,~.· .. ·.·~::~. : ... ·.::.· .. · .. · .. · ... ·.-.· .. ·.· .. ·.· .. ·.·.· .. ·.·.·.·::.· .. · .. ·.·:·.·.· .. ·.·.·.·.· .. · .. ·.·.·.· .. ·.· .. ·.·.::· .. ·::·:':' 
Ledningen kommer ut av grØft på ca. 0,7 meters vanndyp (vannstand 15.11.94) og fortsetter ut mot 
endepunkt på ca. 4 meters dyp ca. 200 meter fra land. 

Ledningen ser ut til å ligge stabilt i sitt leie. Ledningsprofilet er tilnærmet flatt med enkelte antydninger til 
motfall. Sjøbunnen består av ekstremt blØte løsmasser. 
Det ble ikke registrert skader eller ytre påkjenninger på ledningen av noen art. 
Ledningen er ikke begrodd, men tildekket med et tynt slarnlag. 

Belastningsloddene har jevn senteravstand og var skikkelig tilskrudd. Boltene var noe tæret, men intakte. 
Galvaniseringen var borte. 

Ledningsenden er i utgangspunktet forutsatt hevet fra sjøbunnen ved hjelp av stålbukk, type "hjulet". 
Endebukken har imidlertid sunket ned i de bløte bunnmassene slik at uk.ledningsende ligger ca. lO cm 
under sjøbunn. Det antas at årsaken til dette er at det ikke er strukket netting el. tilsv. rundt "hjulet" for å 
øke bæreevnen. 
Det var ikke vannføring i ledningsenden. 
Det var tilnærmet fullt gjennomløp i ledningsendens tverrsnitt. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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0104-5 

r:::-:-: :·~:·.::·::·: .. ·.·:·.::~_:::~·:·: :: : :::::::::::::::·::.:::·. :.·:::::.·:·:.: .... · ... :: ..... :·_,!itl~fNDiit .. ::::·.·.:·.~:·:·:~·:·:·:~ ::;::~::~::.::~:::~.·-·::·::~-:-~.:: .. ~:.::~:·:;:·:-:·::·::·:· . .-.~~--·:·.-.:.-. .-:·:·:·.·:~:-. .-_: 
l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst bolter 
Avvik 
Merknader 

: Overløp fra pumpestasjon 
: ø315 mm PEH * 
: 1988 * 
:250m* 
: Ingen synlige skader 

: Det ble ikke registrert vannføring i ledningen 

: Firkantede, profilerte betonglodd 
:0,7 x 0,7 m 
: ca. 5 m 
:Noe tæret, galvanisering borte 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Bukk av type "Hjul" 
3.2 Matr. : Stål 
3.4 Avst uk.l.-b. : O 
3.5 Tilstand : Selve bukken er intakt 
3.6 Avvik : Bukken har ingen funksjon . Ekstremt bløte bunnmasser har ført til at bukken 

3.7 Merknader 

4. 
4.1 
4.2 

4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

5. Merking 
5 .l Kartverk 

har sunket slik at uk. ledningsende ligger ca. 10 cm under sjøbunn. 

: Meget bløt løsmassebunn. 
: Mesteparten av traceen er tilnærmet flat med enkelte antydninger 
til mindre motfall. 

: O, 7 m (ledningen kommer ut av grøft) 
: 3,8 m (bunn ledn.ende) 

5.2 Fysisk merking :Ledningen er ikke merket. 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

Rapporten er utarbeidet av 
Sted/dato 

.. . __.;:-........... .. . 

: SteinS. Paulsen 
: Larkollen 04.12.94 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Nedre Vansjø (Krapfoss) 
: Moss kommune 

Dato : 15.11.94 
Rapport nr.: 0104-6 

............... ..,. ... .... .. 
, ·· .. ,;.:-· .......... ...... . .... .... .. · · .. .. .. ,~· · · .. ......... .. ;; ... . . ... . .......... · .. · .. _ ;_n:_=·_=:=_·.:.~. :.·=_·=_; __ .l'P._,.,_.·_.::_ø_·=_·_·:•_l_·_=·=_;_u._=~.·.'i_,:"'==.·_==,:m_:.•.·.·.·:_ :.:.A':_=·.=.==.'. ·.·. ·_ -_ .. .. .. .. .... .. .. .. .... . "" . .... · 

;-~ ................... -.-~ .. -... -..................... ......... .......................... ·;V:~::D: :3::A::~ . .-.... -........ -........................ ............... ....... ........ ... ;~;:, .................. .. .. :: 
Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
Vær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

: Stein S. Paulsen 
: Storm-Oscar Holum 
: Sigmund Paulsen 
: Ca. 7,0 m 
: 1 - 3m 
: Stedvis relativ sterk strøm (Mosseelva) 
: Sol, stille 
: Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 
dykkerbåt "Big Buster". 

::.:::~: :::: :·.:: .. :~:,:: .. :::;. .. : :.~: . ::: : ::.:~::: :.: : :: : : : .. ::.:::::::::.:::::: .. :: :: ::r=sJ.IIB.&INDilt~:.: : : ::·::: ::: :: : .. : .... : .. : ... :.:: .. :.:. , _:_ :o> :~;.;.;o: .... :.:::: .. :.;.:o>.:,:::::.::.: 

Ledningen ble fulgt fra pumpestasjon ved Onstad Trelast og videre østover over Mosseelva mot 
pumpestasjon nord for Krapfoss bro. 
Ved vestsiden (Onstad) kommer ledningen ut av steinfylling på ca. 1,5 m dyp. Tildels store og skarpe 
steiner ligger inntil ledningen. På et mindre parti like etter steinfylling er ledningen bygd opp med en form 
for bukker for å kompensere for !avbrekk. 
Den første del av ledningstraceen frem til utløpet av Mosseelva betstår for det meste av løsmasser med 
spredte innslag av fjell og steiner. I Mosseelva består bunnen for det meste av fjell som er relativt kupert 
Det ble observert tildels store mengder tømmer på enkelte partier. Det lå her tømmerstokker både under og 
over ledningen. 
Det ble registrert flere høy- og !avbrekk på ledningen. På flere steder lå den direkte an mot fjellkanter og 
steiner, hvorav enkelte var relativt skarpe. På et punkt (i Mosseelva) ble det observert at ledningen lå og 
skavet på en meget skarp fjellkant som samtidig utgjorde et markert høy brekk. Det kunne imidlertid ikke 
fastslås om ledningen var påfØrt skade på grunn av dette. 
Ledningen var enkelte steder i Mosseelva klamret fast til bunnen (fjell), sannsynligvis for å unngå 
skadelige bevegelser. 
Loddene hade jevn senteravstand (ca. 3 m) og var skikkelig festet til ledningen. Boltene var noe korrodert, 
men fortsatt intakte. Galvaniseringen var borte. 
På vestsiden ble det registrert kryssende ledning/kabel (krysser over). Tilsvarende kryssing ble observert i 
Mosseelva (sannsynligvis TV-kabel). 
Det ble ikke registrert skader på ledningen. 
Ved landtak på østsiden går ledningen inn i steinfylling på ca. 1,5 m dyp. Her går det også ut et overløp. 
Overløpet var i drift ved kontrollen og det kunne observeres at det var stor vannføring i dette røret av 
tydelig forurenset vann. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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0104-6 
· .. ::.:::·:::::::.::: ...... :::::::::::.:·:·:·:::.:.·:~.·-·:·:·:·:·:·:·:: :·.::: .... : .. :: :::lla~B.~TI':·. :::: :·::·~·: .·.·:~.:·.: :::.~.;.:.:: ... :.·:.:·:·.·.·.:.:::::·:.:_~· : :·:,:·:·::.~~-~-·::·:·.·:::::·::·:·: . :':. 

l. Ledning 
I.l Type : Pumpeledning 
1.2 Dim./matr. : ø90 mm PEH 
1.3 Byggeår: 
1.4 Lengde : 135m * 
1.5 Tilstand : Ingen synlige skader 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Firkantede betonglodd 

:Ca. 3m 
: Noe korrodert, galvanisering borte 

: Endel lodder er klamret fast til bunnen (fjell) vha. bolter. 

3. Endearrangement 
3.1 Type 
3.2 Matr. 
3.4 Avst uk.l.-b. 
3.5 Tilstand : 
3.6 Avvik 
3. 7 Merknader 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Profil 

: Løsmasser og partier med fjell og steiner 
: Svært ujevnt profil med flere lavbrekk og høybrekk 
:Ca. 1,5 m (ledning kommer ut av grøft) 
:Ca. 7 m (Mosseelva) 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

: Ledningen ligger enkelte steder an mot relativt skarpe steiner/fjellformasjoner. 
: Ledningstraceen er uryddig. Stedvis mye tømmer både under og 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Merking 
Kartverk 
Fysisk merking: 
Avvik 
Merknader 

over ledningen. 

: Ledningen er ikke merket 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

. • -. · ·- . •• •••• -."*. •. • • . •• 

Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
V ær -/vindforhold 
Benyttet utstyr 

: Kambo 
:MOVAR 

DYKKERAPPORT 

· -:··: ~ ~ : · :·: :~ -~~.: · ·.l:ltffi(DQ&fiL . ··::: . 
: SteinS. Paulsen 
: Storm-Oscar Holum 
: Lars Mikalsen 
:44 meter 
:2 - 5 meter 
: 0 
: Sol, stille 

Dato : 26.05.94 
Rapport nr.: 0100 

. . ··'' , .. .............. -. · · · ·-· ·~ .. ::<z·!·.··"'· . . . 

: Lettdykkerutstyr, DY-kommunikasjon, UV-video, 
dykkerbåt "Big Buster". 

• •• , . 5:,. . ... t· •. .. . --· 

..... .... ... .. .. . ... . ·.· .smMsNtitTN.nitf. ·.·. . .. .. . ....... · ................... . 
Ledningen kommer ut av sprengt grøft ca. 20 meter fra utslippskum på ca. 3 meters dyp. 
Herfra går ledningen med relativt jevnt fall ut til endepunkt ca. 200 meter fra land på ca 43 meters 
dyp. 
Ledningen ligger stabilt på relativt jevn løsmassebunn. 
Ledningen har på enkelte partier sunket ned i bunnmassene som stedvis er meget bløte. 
Ledningstraceen ligger i et område hvor det er etablert marinaanlegg. Det ble således registrert flere 
store betongmoringer i umiddelbar nærhet av ledningen. Dessuten ble det på flere steder observert 
moringskjettinger som krysset ledningen. Det ble imidlertid ikke registrert synlige skader på 
ledningen av noen art. 

Ledningen er i utgangspunktet belastet med tradisjonelle firkantede betonglodder. Senteravstanden er 
noe varierende (gj.snitlig c/c er ca. 3,5 m). Boltene er endel korrodert, men fortsatt intakte. 
Ledningen er etter senking etterbelastet med to-delte btg.lodder holdt i sammen med stålklammer. 
De fleste av disse stålklammeme er tæret istykker slik at disse loddene ikke lenger tjener noen 
hensikt Dette forholdet ble utbedret i 1993 ved at det ble montert et antall nye lodder festet til 
ledningen vha. nylontau. 

Ledningsenden er opprinnelig oppbygd på trebukk. Trebukken ble imidlertid angrepet av pelemark og 
derfor erstattet med svevearrangement i 1993. Svevearrangementet består av trålkuler (oppdrift) og 
betonglodder festet til ledningen vha. nylontau. Endearrangementet sikrerer en avstand på ca. 1,4 
meter fra sjøbunn til uk. ledningsende. 
Det var fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. Det ble registrert vannføring i hele 
ledningstverrsnittet. Avløpsvannet virket forurenset Det har foregått en betydelig sedimentering i 
området omkring utløpsenden. 

Ledningen er avmerket på sjøkart nr. 3 og det er satt opp varselskilt på land. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l . 7 Merknader 

2. 
2.1 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 

Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning 
: Ø 370 mm PEH NT 2,5 
: 1969 * 
:205 meter* 
: I drift, ingen synlige skader 

: Firkantede standard betonglodder, supplert med ettermonterte lodder 
festet til ledningen med stålklarnmer og tau. 

: Ca. 3,5 meter (gjennomsnitt) 
:Endel korrodert, galvanisering ikke intakt 

:Ledningen ble etterbelastet i 1993 som følge av at stålklarnmer på 
ettermonterte lodder var tæret i stykker. 

Endearrangement 
Type : Svevearrangement 
Matr. : Trålkuler, betonglodder og nylontau. 
Avst uk.l.-b. : Ca. 1,4 meter 
Tilstand : God 
Avvik 

3. 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 Merknader :Nytt enedarrangement ble montert i 1993. Eks. trebukk var da råtnet opp. 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4 .5 
4.6 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Pro fli 
Minste dyp 
Største dyp 
Avvik 
Merknader 

5. Merking 

: Stort sett jevn løsmassebunn med varierende fasthet 
: Jevnt fallende 
: 3,0 meter (ledn. kommer ut av grøft) 
: 43,1 meter (sjøbunn ved ledn.ende) 

: Det er etablert marinaanlegg over ledningstraceen. Moringskjettinger 
krysser på flere steder ledningen. 

5.1 Kartverk : Ledningen er avmerket på sjøkart nr.3 
5.2 Fysisk merking : Ledningen er merket med varselskilt på land. 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

Rapporten er utarbeidet av : SteinS. Paulsen 
Sted/dato : Larkollen 02.06.94 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

DYKKERAPPORT 

: Norrøna, Rygge 
: Rygge/Moss kommuner 

Dato : 16.04.94 
Rapport nr.: 0136 

( ....... -. ...................... ·_:: ... :::::.: .. :: ... ::.::: .. : ... :::::::: .. ::.::::::.:::.::.:::::1\Jmri.#.f.l.:::::::::::::::::::.:: .. ::.: .::: .. :::::.: .. :~.:·:::· ..... :::·:::.::: .. :::::.:::::::::: .. :::::.::.::;: 
Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
Vær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

: SteinS. Paulsen 
:Torstein Langgård 
: Lars Mikalsen 
:30 meter 
:5- 8 meter 
:o 
:Lettskyet, SV bris 
: Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 
dykkerbåt "Big Buster" 

: ......... , ... :.:: .. :.:.::.: .. :.: .. .................. : ....... ::.::.::: .. : ::~: . <o .. ::.:!fm.IB.ti!F.&.iii.Nt.K:::.:::.::::.:.:::·:.':'::: .. :.::::., .... ::.: .. :::::::::::::::::.:::.:<o,.:.::.::,,:.:::::.:: 

Ledningen kommer ut av grøft på ca. 2,5 meters vanndyp. Ledningstraceen ligger på jevn løsmassebunn 
som tildels er ganske bløte. Lengdeprofilet er jevnt fallende ut tilledningsenden som ligger på ca. 30 
meters dyp. 

Ledningen ligger stabilt i sitt leie med jevnt fall uten markerte !avbrekk eller høy brekk. 
Det ble ikke registrert skader eller ytre påkjenninger på ledningen av noen art. 
Belastningsloddene har jevn senteravstand og ligger an mot sjøbunnen på foreskrevet måte. 
Bolter var ikke synlig korrodert 

Ledningsenden er påmontert endebukk av type "Hjul" konstruert i galvanisert stål. 
Endebukken er forsåvidt intakt, men fungerer ikke etter hensikten. Dette skyldes at 
endebukken har forskjøvet seg innover slik at den ikke er istand til å holde tilstrekkelig klaring mellom 
ledningsende og sjøbunn. Bunn ledningsende ligger nå jevnt med sjøbunnen. Dette forholdet bør utbedres. 

Det var full åpning i hele ledningsendens tverrsnitt. Det var ikke vannføring i ledningen. 
Det ble registrert mindre ansamlinger av pukk og sedimenter utenfor ledningsenden. 
Ledningen er kun i svært liten grad dekket med marin begroing. 
Det ble ikke registrert spesiell forurensningspåvirkning i området omkring ledningsenden. 

Ledningsanlegget er ikke merket på noe vis. Dette bør det gjøres noe med da farvannet er sterkt trafikkert. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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l. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Ledning 
Type 
Dim./matr. 
Byggeår 
Lengde 
Tilstand 
Avvik 
Merknader 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Regnvannsoverløp (Rygge), avlastningsoverløp (Moss) 
: Ø 800 mm PE50 NT 6 * 
: 1993 * 
: 175lm * 
: I drift, ingen synlige skader 

: Se endearrangement 

: Profilerte, firkantede betonglodd 

: God, ingen synlig korrosjon 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Endebukk av type "hjul" 
3.2 Matr. : Galvanisert stål 
3.4 Avst uk.l.-b. : 0,0 meter 
3.5 Tilstand : Selve endebukkens tilstand er god 
3.6 Avvik : Det er ingen klaring mellom bunn ledningsende og sjøbunn. 

0136 

3.7 Merknader : Endebukken har forskjøvet seg ca. 5-6 meter innover, og er således ikke festet 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4 .6 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

wkta 

Ledningstrace 
Bunnforhold 
Proftl 
Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

Merking 
Kartverk 
Fysisk merking 
Avvik 
Merknader 

til styrerøret ytterst på ledningen som forutsatt. Dette har resultert i at 
ledningsenden har seget ned og at den nå ligger an på sjøbunnen. 
Endebukken har slik forholdene nå er ingen virkning. 

: Jevn løsmassebunn, relativt faste masser. 
: Jevnt fallende 
: 2,5 meter (topp ledning ut av grøft) 
: 29,7 meter (sjøbunn ved utslippsende) 

:Ingen 
: Ingen 

Sjøkart nr. 3 

Posisjons ledn.ende: 

N 59 grader 24' 98s 
Ø 10 grader 39' 30s 

4 UIM 

Rapporten er utarbeidet av :SteinS. Paulsen 
Sted/dato : Larkollen 21.05.94 
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AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fylkesmannen i Østfold - Registrering og kontroll av sjøledninger 

Sted 
Ledningseier 

: Saltbolmen 
: Råde kommune 

DYKKERAPPORT 

Dato : 24.10.94 
Rapport nr.: 0135 

L .. ·:.·.·.·: .. ::.: ... :.·.·.·:.·::·.·::.·::::::::.:.· .. · .. :·.·::.·: ... ::::·:::.· .... ·.·.:.· ... :~:· : .... , .. ::.:.:.·::·:·:~-:J.ii~i.i.!X.:.· ... ·.:.:.::.:~,.' .. :·:.:: .. :::.·.·:.::· .. ·:::.·:.:: .. ·:·:.·~·: ... :. ~:·:.:.:.·.·:.~~·:. :: ... ·: .. ·.::.::::.·.::.·:.·::,: 
Dykker : Stein S. Paulsen 
Standby-dykker :Lars Gundersen 
Assistent : Lars Mikalsen 
Maks. vanndyp : 19 meter 
Sikt i vannet : 5 - 8 meter 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Sol, SV bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster" . 

... ... ~ ............. ·· .· .. : .. ·.·.· ........ :. :s~Nt&- .: ..... :.·.· ... · ... ·.· ............. ·::.·.· .. ·: ... ::.·: .. :.·.:.·, ..... · .. .. ...... .. .. ... . .. 
Ledningen kommer ut av grøft ca. 250 meter fra utslippskum på ca. 0,8 meters vanndyp. 
Herfra fortsetter ledningen ut til endepunkt på ca 19 meters dyp. 

Ledningstraceen består hovedsaklig av jevn, tildels bløt løsmassebunn med spredte innslag av steiner i 
varierende stØrrelse. Lengdeprofilet er stort sett jevnt fallende med enkelte flate partier. Nær enden ble det 
registrert lokalt høy brekk på ca. 17 m dyp. 
Ledningen ser ut til å ligge stabilt i sitt leie bortsett fra de siste 15 - 20 meter før ledningsenden hvor 
ledningen "svevde" grunnet manglende belastning/forankring. Det ble ikke registrert synlige skader på 
ledningen av noen art. 
Ledningen er sterkt begrod ut til ca. 5 m dyp hvoretter be groingen gradvis avtar. 
Det ble observert 2 stk påfølgende anboringsklarnmer ved ca. 8 m dyp. Disse så ut til å være svært 
korrodert. På 14m dyp ble det registrert skjøtemuffe som var betydelig korrodert 
Det ble på henholdsvis ca. 15 og 17 m dyp observert flere steder hvor ledningen lå direkte an mot 
oppstikkende steiner (steinanligg). 

Ledningen er belastet med tradisjonelle firkantede betonglodder. Senteravstanden er noe varierende, men 
for en stor del ca 3 meter .. Boltene er endel korrodert, men fortsatt intakte. 

Ledningsenden er opprinnelig oppbygd på trebukk men denne er gått fullstendig i oppløsning. 
Det er likevel en avstand på ca. 0,5 m mellom sjøbunn og ledningsende. Dette skyldes at den ytterste del av 
ledningen "svever" grunnet manglende belastning/forankring 
Det var fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. Det ble registrert vannføring i hele 
ledningstverrsnittet. Det har foregått en betydelig sedimentering i området omkring utløpsenden. 

Ledningen er ikke avmerket på sjøkart og er heller ikke merket fysisk med varselskilt på land el. l. 

Det ble foretatt kontinuerlig videoopptak av hele ledningstraceen. 

Oppgitte data bygger på registreringer og observasjoner foretatt under dykkerundersøkelse. 
Registreringsdata oppgitt av ledningseier er merket *. 
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::·:·:·:·:·.·:·.·:·:::·::::.: . .-.·.·:.:::·::::·::.:: .. :~:.: .. :.-:· .. ·:.~.~·.-::·:·~:.:::·.:· .. :·.:::·:·:·. :.-::·'·:ø~å~~~T.i.t:·:·:·.:·.-:··:: :.-:·:·.·~:·.·:·, ... :.::·:: ::: :.:~·--.-.~.:::·::·;:;,~::::· . .-::·:.:: .. ::::·.-:·.:::.· .. ·.:·:·.:·.-.-:.-; 
l. Ledning 
1.1 Type 
1.2 Dim./matr. 
1.3 Byggeår 
1.4 Lengde 
1.5 Tilstand 
1.6 Avvik 
l. 7 Merknader 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Belastning 
Type 
Dimensjon 
c/c 
Tilst. bolter 
Avvik 
Merknader 

: Utslippsledning 
: Ø 225 mm PEH NT 4 * 
: 1972 * 
: Ca. 600 meter * 
: I drift, ingen synlige skader 

: Synlig ledning har en lengde på ca. 420 meter (ut av grøft - endepkt). 

: Firkantede standard betonglodder. 

: Ca. 3 meter 
: Endel korrodert, galvanisering ikke intakt 

3. Endearrangement 
3.1 Type : Endebukk 
3.2 Matr. : Tre 
3.4 Avst uk.l.-b. :Ca. 0,5 meter 
3.5 Tilstand : Fullstendig oppløst 
3.6 Avvik : Endebukk ikke intakt 
3. 7 Merknader : Avstanden mellom sjøbunn og ledning skyldes at ledningen "svever" fritt i 

vannet som følge av manglende belastning de siste 15 meter nærmest enden. 
Ledningsenden er svært sårbar ved evt oppank:ring. 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

Lednings trace 
Bunnforhold 
Profil 

: Hovedsaklig bløt, jevn løsmassebunn (mudder) med innslag av spredte steiner 

Minste dyp 
StØrste dyp 
Avvik 
Merknader 

: Stort sett jevnt fallende med enkelte flate partier. Lokalt høy brekk på 17 m dyp 
: 0,8 meter (ledn. kommer ut av grøft) 
: 19,6 meter (sjøbunn ved ledn.ende) 

5. Merking 
5.1 Kartverk : Ledningen er ikke avmerket på sjøkart. 
5.2 Fysisk merking : Ingen 
5.3 Avvik 
5.4 Merknader 

22 

dl eira 
;en14 

Rapporten er utarbeidet av 
Sted/dato 

: SteinS. Paulsen 
: Larkollen 29.10.94 
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VEDLEGG 1 

KONTROLL UTSLIPPSLEDNINGER 

REGISTRERINGSSKJEMA 

Kommune 

Utslippsted 

Fra renseanlegg :ja/nei 

Byggeår 

Utslippsdyp 

Ledn. materiale 

Endebukk 

Diffusor 

Vannføring Vs 

: ja/nei 

: ja/nei 

Kartreferanse utslippsted (koordinater) 

Forefinnes anbudstegninger 

Er ledningen merket 

Godkjent av kystverket 

Evt. driftsproblemer, skader (spesifiser) 

Merknader 

Kontaktperson : 

Fra overløp :ja/nei 

Resipient 

Lengde 

Dimensjon 

Type/matr. 

Ant. PE 

: ja/nei 

: ja/nei 

:ja/nei 

Telefon: 

Med registreringsskjemaet ønskes vedlagt kartutsnitt i målestokk 1:1000. Likeledes ønskes vedlagt 
evt. lengdeprofil, andre relevante tegninger samt dykkerrapporter fra tidligere kontroller. 
Det skal fylles ut ett skjema for hver utslippsledning. 

Dato Underskrift 





VEDLEGG 2 

KONTROLL OVERFØRINGSSLEDNINGER 

REGISTRERINGSSKJEMA 

Kommune 

Sted 

Overføring fra Til 

Lengde Dimensjon 

Ledn. materiale Maks. dybde : 

Kartreferanser 

Er ledningen gravd ned? : nei l delvis l helt (sett strek under) 

Forefinnes anbudstegninger : ja/nei 

Er ledningen merket : ja/nei 

Godkjent av kystverket :ja/nei 

Evt. driftsproblemer, skader ? 

Merknader 

Kontaktperson : Telefon: 

Med registreringsskjemaet ønskes vedlagt kartutsnitt i målestokk 1 :1000. Likeledes ønskes vedlagt 
evt. lengdeprofil, andre relevante tegninger samt dykkerrapporter fra tidligere kontroller. 
Det skal fylles ut ett skjema for hver utslippsledning. 

Dato Underskrift 





VEDLEGG 3 

KONTROLL VANNLEDNINGER 

REGISTRERINGSSKJEMA 

Kommune 

Sted 

Overføring fra Til 

Lengde Dimensjon 

Ledn. materiale Maks. dybde : 

Kart referanser 

Er ledningen gravd ned? : nei l delvis l helt (sett strek under) 

Forefinnes anbudstegninger : ja/nei 

Er ledningen merket :ja/nei 

Godkjent av kystverket : ja/nei 

Evt. driftsproblemer, skader ? 

Merknader 

Kontaktperson : Telefon : 

Med registreringsskjemaet ønskes vedlagt kartutsnitt i målestokk 1:1000. Likeledes ønskes vedlagt 
evt. lengdeprofil, andre relevante tegninger samt dykkerrapporter fra tidligere kontroller. 
Det skal fylles ut ett skjema for hver utslippsledning. 

Dato Underskrift 





AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Fredrikstad kommune - kontroll av utslippsledning 

DYKKERAPPORT 

Sted : Engelsviken, Onsøy Dato : 15.09.95 

VEDLEGG 4 

Ledningseier: Fredrikstad korrunWle Kontaktperson: Teije Johansen 
Tidligere kontroller: 23.10.93, 29.04.91, 04.10.89, 22.10.88, 26.11.82 

r.:::::.·.:·:: ... ::.::::: ... :::::::: .. :::·:::·::.:·::::.:·::::·.::.::.::·: ... :: ... ·.: .. : .... :·:.:IIRIIWI,: .:·.~--~- - :.: .. ·:::: .. · .. ::::::.::·::.::.:.· ... ·· .. :::~ .. :::::.::.-:::::·::.:·::.:·:::: ... : .. :} 
Dykker : Stein S. Paulsen 
Standby-dykker : Storm - Oscar Holum 
Assistent : Sigmund Paulsen 
Maks. vanndyp : 28 meter 
Sikt i vannet : 4 - 8 meter 
Strømforhold : O 
Vær-Mndforhold : Lettskyet, NV bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV -kommunikasjon, UV -video, 

dykkerbåt "Big Buster". 

. . .. . .. .. .. .... · .. :··: .- .· ,11181111::~-~~~i-111~· ··:~· . ..... .. · - . :~ .. ~., , ... ,, 
Dykkingen ble gjennomført på oppdrag fra Fredrikstad kommune for å kontrollere 
ledningsanleggets generelle tilstand, samt å registrere evt. forandringer siden forrige 
kontroll. 

::·.: ............................ :: .... :.IIIIIIMiml~ill:::llltiiii~IIL ........ : __ ..... : .... :.:: .. :: .. ·~;,,_::.: ... :.::. 
Dykkingen ble som ved tidligere kontroller gjennomført i to etapper. Først fra luftekum til 
utslippsende og deretter fra luftekum mot grøft utenfor brødrene Nilsens gam bu. 
Det ble benyttet dykkertelefon for overføring av observasjoner, samt videokamera for 
kontinuerlig opptak. 





side 2 

.. 

'OBSERVASJONER 
*Det ble ikke registrert synlige endringer i forhold til siste kontroll foretatt 23.10.93. 

* Begge ledningene ser ut til å ligge stabilt i sine leier. 

* Det ble ikke registrert synlige skader eller ytre påvirkninger på ledningene. 

* Ledningene er stedvis sterkt begrodd. 

* Syrefast raparasjonsmuffe for spyling, montert på ledningen ca 120 meter øst for 
luftekum, var intakt. Kfr. dykkerrapport datert 13.12.82. 

* Endebukk er intakt, men avstand mellom sjøbunn og ledningende blir gradvis mindre på 
grunn av sedirnentoppbygning, kfr. tidligere kontroller. Det er foreløpig ikke behov for 
tiltak i denne sammenheng. 

* Det ble ved utslippstedet registrert fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt 
Det så ut som om avløpsvannet fikk god spredning i resipientvannet 

* Varselskilt på land ved luftekum ligger fortsatt nede. 

. . . . . . . '" .. .. 

. KONI\L.USJON:LSttMMENFAT:NING 
Ledningsanlegget er intakt og ser ut til å virke etter hensikten. 
Varselskilt på land ved luftekum bør rehabiliteres. 

Larkollen 03.10.95 

AQUAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
Ingeniør 





AQUAFORUM 
1560 LARKOLLEN 

Onsøy kommune - kontroll av utslippsledning 

DYKKERAPPORT 

Sted : Øyenkilen, Onsøy Dato : 27.04.93 

VEDLEGG 5 

Ledningseier : Onsøy kommune 
Siste kontroll : 01.07.91 

Kontaktperson: Jacob Bjømslett 

r:.:.: ... : .. :.::_: .. : .... : .. : .. :.:: .. :~.: ................ : .... :: .. :.·: ......... :IIIBIII .. :-.:·: ....... ..... · .... : ... : .. :.: ... : ....... · .... :::.: .. : .. :.: ..... ........... } 
Dykker : Ingeniør SteinS. Paulsen 
Standby-dykker : Storm-Oscar Holum 
Assistent/linemann : Reidar Øra 
Maks. dyp : 12 treter 
Sikt i vannet : Ca. 5 ræter 
Strømforhold : O 
V ær-/vindforhold : Sol, NV bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, dykkertelefon, video, 

dykkerbåt "Big Buster" 

.· ...... :: ..... ::.:: .... : .... : . .,.,.,.,_:., _:·maillt:::B~Jrult~~~i~~L ...... : ... : .. .,.:.,.:::.:.::.·.,:.:::""·"··:.:.: 
Dykkingen ble gjennomført for å kontrollere ledningens generelle tilstand. 
Etter siste kontroll (01.07.91) ble det gjennomført utbedringer på endearrangeræntet. 
Utbedringen omfattet forankring og rengjøring av ledningsende. Det ble senket 4 stk btg. 
lodder som ble estet ved hjelp av tau tilledningsende med flottører. 
Utbedringsarbeidene ble utført i september 1991 . 

. ······· ... :::.:.· .... ::· .. · ...... · .. ,~ .. :11miii-BWI~jf:1=!11BIP.III ... :: ......... : ........ :.:.-.: __ : ... : .... J 
Dykkerbåt ble ankret opp ved utslippsende på grunnlag av tidligere krysspeilinger. 
Dykker fulgte deretter ankerline ned tilledningsenden og startet kontrollen. 
Det ble foretatt videoopptak av endearrange~rentet. 





side2 

-{}BSERVA&IONER · . · · 

* Endearrangement var blitt relativt mye be grodd siden siste dykk (september 1991 ). 
Begroingen ble fjernet, kfr. video. 

* Endearrangement med btg.lodder, flottører og innfesting er intakt og fungerer 
ener hensikten, kfr. video. 
Ledningsenden står i riktig stilling med god klaring til sjøbunnen. 

*Det er tilnænnet fullt tverrsnitt i ledningsenden (ca 90 %). 
Et lite sedimentlag ble observert i ledningsbunnen (ca 10 %). 

* Det ser ut til å være god hastighet i avløpsvannet når det pumpes. 
Ved kontrollen ble det observert at avløpsstrålen steg markant Imt overflaten. 

* Fra endearrangementet ble ledningen fulgt innover til der hvor den forsvinner inn i grøft. 
Det ble ikke registrert endringer her siden siste kontroll 

Synlig del av ledning med endearrangexrent er intakt og ser ut til å fungere ener 
hensikten. 

Larkollen 14.05.93 

AQUAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
dykkeringeniør 





,.~-~. INTER- VEDLEGG 6 

·~ ~· CONSULT -

il 

Oppdr.1g nr.: 744.169 
Dokument nr.: 0 2 

DYKKER-RAPPORT 

OPPDRAGSGIVER : 
OPPDRAG: 
OPPDRAGSNR. : 
STED/DATO: 
UTFØRTAV : 

FREVAR 
DYKKERKONTROLL A V EL VEKRYSSINGER 
744.169 
FREDRIKSTAD, 21.11.95 OG 27.11.95 
OLAV SOLHEII\1 l STEINS. PAULSEN 

FORMÅL MED OPPDRAGET: 

ANLEGGS- X TILSTANDS- TRASE- INSPEK.AV 
KONTR. KONTR. REKO. SKADE 
ANNET: 

ANLEGGSTYPE:UTLØPSLEDNlNGER,KLOAKKFUMæELEDNINGER 
MERKNADER: 

UTSTYR BENYTIET: 

X Sikringsline X El.-dybdemåler Målestang Sonde 
X Dykkertelefon X UV -foto/video Målewire Spyleboring 
X Båndspiller Vaterpass Målebånd Annet verktøy 

~ ~EKKOLODD: IX IFARTØY:BUSTER l 

INTERCONSUL T AS - undervannsteknikk 

Utarb~.t ~(L;._ Kontroll ~ ".t.- Godkjent 
~ -/1.95 tJC6}(_ . 

Merknader 

RÅDGIVENDE INGENIØRER 121 

il 

Arendal - Bergen - Bodø - Fredrikstad - Hamar - Haugesund - Oslo - Ringerike - Stavanger - Trondheim - Tønsberg - Å lesund 





ORIENTERING 

På bestilling har Interconsult AS foretatt kontroller av elvekryssinger for FREV AR. De ulike 
ledningene ble svømt over fra landtak til landtak for å flnne eventuelle partier uten 
overdekning over ledningene. Samtlige traseer er blitt fllmet med video. Videokassett følger 
vedlagt denne rapporten. Det er tidligere utført tilsvarende kontroller av elvekryssingene. 
Disse kontrollene ble utført i feb. 1992. 

De kontrollerte ledningene er følgende elvekryssinger : 

l) Minnestøtta - Phønixbrygga 
2) Smertu - Ringverven 
3) Øra - Kallera 
4) Krosnes - Rød 
5) Råbekken - Sandem 

Elvekryssinger nr. 1-3 ble svømt over 21.11.95 og elvekryssinger nr. 3-5 ble svømt over 
27.11.95 (ledning fra Øra til Kallera ble svømt begge datoer). 

OBSERVASJONER. 

EL VEKRYSSING MINNESTØTIA - PHØNIXBRYGGA. 

Ledningen ble ikke observert i traseen, bortsett fra stigerør og bend under Phønix-brygga. Den 
er ikke sett ute i elva, men pukklaget over ledningen er stedvis observert. Det er forøvrig ikke 
observert endringer i bunnforholdene siden siste kontroll, dat. feb. 1992. 
Sikten var forholdsvis dårlig pga. mye partikler i vannet. 

EL VEKRYSSING SMERTIJ - RlNGYERYEN. 

Ledning og gabionmadrasser er ikke observert i traseen. Gabionrnadrassene er antagelig 
slammet ned. Det er ikke observert endringer i bunnforholdene siden siste kontroll. 

EL VEKRYSSING ØRA-KALLERA. 

Traseen ble kontrollert 2 ganger, ettersom første dykk ikke ga tilfredstillende resultat. Begge 
undersøkelsene er medtatt på videobåndet. Ledningen ble kontrollert spesielt for den 
overdekning som ble lagt i forbindelse med bruddet på pumpeledningen. Pukk/kult i dekklaget 
ser ikke ut til å ha flyttet på seg. Det er derimot slammet sand- og muddermasser over selve 
pukklaget, slik at dette stedvis er vanskelig å flnne. 



Erosjon etter flommen viser seg å ha vært på Kallera-siden. Dette kan også ha forbindelse med 
at elveløpet er endret etter den nye havneutbyggingen. I området hvor det begynner å stige mot 
Kallera-siden fra dypålen på ca. 12m er ledningen observert liggende oppe på bunnen over et 
parti på ca. 6m (dette kan sees på det første opptaket). I nettopp dette området har erosjonen 
vært sterk, dette kan sees av de spesielle gropene som elva har erodert ut. Det er også observert 
mye tømmer og trevirke som har lagt seg oppe på bunnen. 
Rundt diffusor har det ikke blitt fjernet masse i vesentlig grad. 
Sikten var forholdsvis dårlig pga. mye partikler i vannet. 

ELVEKRYSSING J(ROSNES-RØD. 

Videoopptaket er noe uklart. Sikten var imidlertid svært dårlig. Ledningen ble observert på de 
samme steder som ved forrige dykkerkontroll dat. feb. 1992. Det er ikke observert endringer i 
overdekningen på ledningen. 

EL VEKRXSSING RÅBEKKEN- SANVEM. 

Traseen ble svømt over 2 ganger. Begge undersøkelsene er medtatt på videobåndet. Trase nr. l 
er svømt over noe nedstrøms i de dypeste partiene. Dykk nr. 2 viser traseen best. 
Belastningsloddene på ledningen samt signalkabelen er synlig i de samme områdene på 
Råbekksiden som ved dykkerkontroll dat. feb. 1992. Det er ikke observert erosjon av vesentlig 
grad. Sikten var forholdsvis god. 

SAMMENDRAG. 

I traseen fra Øra til Kallera er det påvist erosjoner i dypålen mot Kallera. Ledningen ligger bar 
over en strekning på ca. 6 m. Pukk/kult som er lagt over ledningen i forbindelse med bruddet 
ligger stabilt. 
Det er ikke observert erosjon av betydelig grad på de øvrige ledningene. Dette medfører at 
ingen tiltak er nødvendig i denne omgang siden pumpeledningen Øra-Kallera skal omlegges. 

INTERCONSUL T AS, Fredrikstad, 28.11.95 

Olav Solheim 

Vedlegg: Videokassett med undervannsopptak 



AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

MOV AR - kontroll av utslippsledning 

DYKKERAPPORT 

VEDLEGG 7 

Sted : Fuglevik Dato : 09.04.94 (dykk l og 2) og 10.04.94 (dykk 3) 
Ledningseier : MOV AR Kontaktperson : Rolf Magnussen 

. ·. 
Dykkere 

Standby-dykkere 
Assistent/linemann 
Maks dyp 
Sikt i vannet 
Temperatur 
Vær-/vindforho1d 
Benyttet utstyr 

Siste kontroll 

. . 'D~llATA_ .. 
: Ingeniør SteinS. Paulsen (dykk l og 3) 
Ingeniør Torstein Langgård (dykk 2) 

: Torstein Langgård/Stein S. Paulsen 
: Lars Gundersen 
: 30m (dykk l og 2) og 48 m (dykk 3) 
: 4 - 6 m (dykk 3 med kunstig lys) 
: + 5 grader C ved 48 m dyp 
: Lettskyet, stille 
: Lettdykkerutstyr, UV -video, dykkertelefon, 
dykkerbåt "Big Buster" 

: 03.04.93 og 26.04.93 (dykkerapport 07.05.93) 

- .. .. . . .·· o · ... . .. . . . . . . ·· . ... . ·.·· .. . · . . - ;· 

:FORMALET:MEDDf'KKJNGEN 

Aquaforum fikk i oppdrag å kontrollere ledningsanlegget for å avdekke evt. feil etter registrerte 
driftsavvik. 

·. GJENNOMFØRINGAV=KQN.TROLLEN 

Kontrollen omfattet hele ledningsanlegget. 
Pga ledningenes lengde og dybde var det nødvendig å gjennomføre dykkingen i 3 etapper over 2 
dager. 
V ed dykk l ble nordre ledning fulgt fra strand og utover til30 m dyp. V ed det sted hvor dykket ble 
avsluttet ble det festetline til markeringsblåse på overflaten. 
Ved dykk 2 ble søndre ledning fulgt fra 30m dyp og innover til strand. Utgangspunkt for dette dykket 
var line festet ved vslutning av dykk l. 
Den sailliD! linen var også utgangspunkt for dykk 3. V ed dette dykket ble nordre ledning fulgt fra 30 m 
dyp og utover til endepunktet, derfra over til endepunkt søndre ledning og så videre innover langs 
denne ledningen tilbake til 30 m dyp. 
Det ble foretatt videoopptak ved dykk 3. 
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OBSERVASJONER 

*Det ble ikke registrert avvik i forhok:l til siste kontroll på ledningsanlegget (dykkerappon 
daten 07.05.93). 

* Begge ledningene ser ut til å ligge stabilt i sine leier. 

* Ingen av ledningene er på noe sted påført synlige skader. 

* Ledningene er stedvis sterkt begrodd. 

* Belastningslodd er intakte og forsvarlig festet. 
Korrosjonsbeskyttelse på bolter/klan:tnxrre til nordre lednings belastningslodd ser ut til å fungere 
etter hensikten. 

* Begge endebukkene er intakte og stabile. 
Klaring uk ledningsende/sjøbunn ser ut til å være t:iln.æriret uendret siden forrige kontroll. 

* Det var fullt gjennomløp i de respektive ledningsendenes tversnitt. 

Det ble ikke registrert noen form for avvik på noen del av edningsanlegget. 
Ledningsanlegget er intakt og ser ut til å fungere etter hensikten. 

Larkollen 11.04.94 

AQUAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
Ingeniør 

Vedlegg: fotoutsnitt av nordre og søndre utslippsender (fra video) 





AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Rygge kommune - kontroll av utslippsledning 

DYKKERAPPORT 

Sted : Støtvik, Rygge Dato : 09.04.94 

VEDLEGG 8 

Ledningseier :Rygge korrunune 
Siste kontroll : 31.05.91.91 

Kontaktperson: Per D. Hansen 

Dykker 
Standby-dykker 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
V ær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

: Stein S. Paulsen 
: Torstein Langgård 
: Lars Gundersen 
: 12 meter 
:Ca. 5 meter 
:0 
: Lettskyet, stille 
: Lettdykkerutstyr, DY-kommunikasjon, UV-video, 

Buster''. 

. . .. . :iliil.l.ilt.t:'Uil:=:til-11:.· .~· .· -~: , · · - ~-- -· .. , ,_.._ .. ~.-" 
Dykkingen ble gjennomført på oppdrag fra Rygge kommune for å kontrollere 
ledningsanleggets generelle tilstand, samt å registrere evt. forandringer siden forrige 
kontroll . 

.......... : : : ~ .. -... : .... : .... : ..... :.111.111-f.ØI.:·~~:·:IIIDI.IBII ... : ........ :: .. :: .. : .......... ::: ...... J: 
Ledningsanlegget omfatter 2 stk ledninger, l stk ø315 mm PEH som ender på ca. 
12 meters dyp omkring 250 meter fra utløpskum og l stk ø600 mm PEH som ender på 
ca. 3 meters dyp rett utenfor molo. ø315 mm ledning ligger øst for ø600 mm. 
Dykkingen begynte ved strand der hvor ledningene kommer ut av grøft Derfra ble 
ø315 mm PEH utslippsledning fulgt utover til endepunkt 
På vei tilbake ble ø600 mm kontrollert 
Det ble benyttet dykkertelefon for overføring av observasjoner, samt videokamera for 
kontinuerlig opptak. 
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· OBSERV~JONER: 
*Det ble ikke registrert synlige endringer i forhold til siste kontroll foretatt 31.05.91. 

* Begge ledningene ser ut til å ligge stabilt i sine leier. 

* Det ble ikke registrert synlige skader eller ytre påvirkninger på ledningene. 

* Ledningene er relativt sterkt be grodd. 

* Ledningene ender på naturlig sjøbunn uten noen fonn for oppbygning .. 
I en omkrets på ca. 10 meter rundt endepunkt ø335 mm har det foregått en 
betydelig sedimentering. Det har her bygd seg opp en haug med slam l sand som er 
høyere enn topp ledningsende. Det er imidlertid åpning i hele ledningstverrsnittet 

* Når det gjelder endepunkt ø600 mm ble det registrert at halve ledningstverrsnittet 
var fylt opp med sedimenter. 

* Det er ennå ikke satt opp varselskilt på land . 

..... :: . lt{}l'fl{~USJØN ·FSAMMENFATNING 
Ledningsanlegget er intakt og uten synlige skader. 
Sedimenetansamling utenfor endepunkt ø315 mm bør vurderes fjernet 
ø600 mm bør vurderes renset for innvendige sedimenter. 
Det bør settes opp varselskilt på land. 

Larkollen 13.04.94 

AQUAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
Ingeniør 





AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Råde kommune · kontroll av utslippsledning 

DYKKERAPPORT 

Sted : Hestvold RA Dato 

VEDLEGG 9 

: 01.07.91 
Ledningseier : Råde kommune Kontaktperson: Ame lsebakke 

Dykker 
Standby-dykk:er 
Assistent 
Maks. vanndyp 
Sikt i vannet 
Strømforhold 
Vær-/vindforhold 
Benyttet utstyr 

,· .~,. · ,, -o ~ 'lf.BIIIl!l~e>'o~:"' .. .. "~ ' -h>'~·~ __ · : • mo,oo, ~ " ''"': .:~" ' -~ 
: SteinS. Paulsen 
:Arvid Jensen 
: Lars Gundersen 
: 11 meter 
: Ca. O - l meter 
: 0 
: Sol, stille 
: Lettdykk:erutstyr, DY-kommunikasjon, UV-video, 

dykkerbåt "Big Buster" . 

•• • .. .. ... ......... .. ... o : .. ... :0 .FØIWØtii.1Ø.tm~IBllli~iiL .. ::· ... : .. _. : .... ::.:.:.: ..... 0 .. : ... : .... ::: 
Dykkingen ble gjennomført på oppdrag fra Råde kommune for å kontrollere 
ledningsanleggets generelle tilstand 

: ... .... : ......... : ... _:ti:.lllllaB\l::'.I!:':IØBIWIIC .. :, ....... :o..: ... : . ...... : ........ J 
Dykkingen startet ved endearrangement som ble lokalisert på grunnlag av anvisninger 
fra driftsoperatøren på renseanlegget. Ledningen ble deretter fulgt innover 
ca. 20 - 30 meter til den forsvant i grøft. 

Avslutningsvis ble det festet en line på utslippsende til blåse på overflaten til bruk for 
innmåling. Samtidig ble også utslippsenden (blåsen) krysspeilet slik at den vil bli lettere 
å finne ved senere anledninger. 

Det ble benyttet dykk:ertelefon for overføring av observasjoner, samt videokamera for 
kontinuerlig opptak. 
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·.'OBSERVASJONER. 

* Utløpsarrangementet var av tradisjonell type med ledningsende montert på trebukk. 
En hadde på forhånd på fått opplyst at det skulle være montert diffusor på 
ledningsende, noe som altså ikke mdfører riktighet 

* Trebukken er råtten, men fungerer fortsatt etter hensikten. 

*Avstand fra u.k.ledningsende til sjøbunn ble målt till,3 meter. Dybde topp ledning 
ble målt til 10,0 meter (målt med elektronisk dybdemåler). 

* Det kunne ikke registreres skader eller ytre påvirkninger på ledningen av noen art. 

* Ledning med utslippsarrangement var en god del begrodd. 

* Det var fullt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. 

* Det ble ikke registrert slamansamlinger av betydning utenfor utslippsenden. 

* Ledningsdimensjon ble målt til 300 mm (utvendig målt) . 

... 'KONKLUSJON !SAMMENFATNING 
Utslippsledningen er intakt og uten synlige skader. 
Endebukken er i ferd med å råtne opp, men fungerer fortsatt. 
Det er fritt gjennomløp i hele ledningsendens tverrsnitt. 

Larkollen 10.07.91 

AQUAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
Ingeniør 





AQUAFORUM 
1560 Larkollen 

Dillingøy leir · kontroll sjøledning Sperrebotnbukt, Vansjø 

DYKKERAPPORT 

VEDLEGG 10 

Sted : Vansjø, Sperrebotn, Våler kommune. Dato: 09-10.11.95 
Ledningseier: Siviladm. Dillingøy leir. Kontaktperson: Bård Jensen 

................................... : ....... : .. ·:: ... : ... :.:· .. ::: .. :: ... ::.: ... : ..... ,11-llll.: ..... ::::· .. :: .. : ........ : .... :::.: .. : ... .... :: .. : ..... ::.: .. ::::: .. :.: ... ::: ..... :.~ 
Dykker : Stein S. Paulsen 
Standby-dykker : Lars Mikalsen 
Assistent : Lars Mik:alsen 
Maks. vanndyp : 2,0 m 
Sikt i vannet : O - l meter 
Strømforhold : O 
Vær-/vindforhold : Sol, NV bris 
Benyttet utstyr : Lettdykkerutstyr, UV-video, nivellerkikken, spader, båt 

:.:. ···: ... :· ...... : .................. .... : .. : .... :_)lii-11:111111111RIII ..... : .. : .. · .. : ........ , ......... :.·.: .::.::.: ... :·:,:: 
Dillingøy leir har etablert privat kloakkanlegg som er tilknyttet kommunalt kloakknett 
ved Sperrebotn. Det private kloakkanlegget omfatter pumpeledning, 
gravitasjonsledning samt "dykkerledning" i V ansjø (Sperrebotnbukta). 
Det har i den senere tid vært driftsproblemermed "dykkerledningen". I den anledning 
ble Aquaforum engasjert av Østfold V armeservice for å foreta forundersøkelser med 
tanke på omlegging av eksisterende sjøledning over Sperrebotnbukta. I tillegg skulle en 
kontrollere ledningsanleggets generelle tilstand samt forsøke å lokalisere evt. ytre 
skader på ledningen som kunne relateres til den senere tids driftsproblemer. 

:.· .. :.· .. : ..... : .... : ...... : ..... ~ ... :: ... :·lanl•øw.~~:lliD.I_M ... _ ·········'-·· ························.! 
Dykkingen ble gjennomført over 2 dager. 

Først ble eksisterende ledning lokalisert og marken fra landtak tillandtak. Markeringen 
ble utført vha. stikk som ble satt ned ved ledningen med 20 meters avstand. 
Deretter ble ledningen blottlagt fra de respektive landtak til ytterkant sivgard idet 
ledningen her var tildekket med røtter o.L fra siv og andre vannplanter. 
Vha. nivellerkikken og målestang ble det tatt opp lengdeprofil på ledningen. 
Lengdeprofilet ble knyttet opp mot eksisterende kummer på hver side. 
Tilsist ble ledningen nøye kontrollert utvendig fra landtak tillandtak. Det ble også gjort 
forsøk på videoopptak. Dette ble delvis mislykket pga. stedvis manglende siktbarhet. 
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'OBSERVASJONER 
* Ledningen er på hver side lagt i grøft kun på land. 
* Fra vannkant er ledningen lagt på naturlig sjøbunn. Dette resulterer i at ledningen i 

overgangssone land/sjø i varierende grad ligger åpen i dagen avhengig av vannstand i 
Vansjø. 

* Ledningsprofllet er svært slakt. Det ble registrert maks. l, 5 meter vanndyp over en 
lengde på ca. 200 meter. Det er derfor sannsynlig at ledningen stedvis vil 
være omkapslet av is når V ansjø fryser til. 

* Lengdeprofllet er jevnt fallende fra to sider mot !avbrekk i midten (1,4 m vanndyp 
topp ledning). 

* Sjøbunnen er jevn og består av svæn bløte løsmasser. 
* Det ble ikke registren steiner, trestokker el.l. i ledningstraceen. 
* Det er ingen ytre skader på ledningen i den delen av traceen som ligger i V ansjø. 
* Belastningsloddene er monten med c/c 2,2 meter, som angitt i anbudsbeskrivelse. 

Loddene er skikkelig tilskrudd. Galvanisering på boltene er bone og de er svakt 
korroden. 

* Nivå vannspeil i luftekum var ved nivellering likt bunn utløp i kommunal tilknymings
kum på nordsiden av Sperrebotnbukta. Innv. bunn utløp luftekum ligger 1,0 meter 
lavere enn innv. bunn innløp i kommunal tilknymingskum, hvilket ston sett 
samsvarer med anbuds beskrivelse. 

'SAMMENFATNIN<l :. 
Det er ingen tegn til ytre skader på den del av ledningen som ligger i V ansjø mellom 
land takene. 

Årsaken til den senere tids driftsproblemer er å fmne innvendig i ledningen, 
sannsynligvis som følge av sedimentering eller annen innsnevring av rønverrsnittet. 

Ledningen er eksponen for kulde. Dette gjelder spesielt fra det punkt hvor ledningen 
kommer ut av grøft og et stykke utover i V ansjø (begge sider). 
Nedkjøling av avløpsvannet vil kunne bidra til å fremskynde en sedimenteringsprosess. 

Larkollen 13.11.95 

AQUAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
Ingeniør 





AQUAFORUM 
1560 LARKOLLEN 

Oppdragets art 

Oppdragsgiver 

Sted 

Dato 

Dykkere 

St.by-dykkere 

Assistent/linemann 

Maks. dyp 

Sikt i vannet 

Vær/vind 

Benyttet utstyr 

Siste kontroll 

VEDLEGG 11 

DYKKERAPPORT 

Kontroll av hovedinntak Vansjø Vannverk 

MOVAR, V/ Hans Wold 

Grimstadbukta, Vansjø 

30.10.93 

Ingeniør Torstein Langgård 
Ingeniør Stein S. Paulsen 

Stein S. Paulsen (dykk l) 
Torstein Langgård {dykk 2) 

Lars Gundersen 

{dykk l) 
(dykk 2) 

26,5 m {dykk l), 19,7 m (dykk 2) 

O m (med kunstig lys ca. l - 2 m) 

Avtagende NV bris, sol 

Lettdykkerutstyr, dykkertelefon, 
elektronisk dybdemåler, kunstig lys, 
dykkerbåt "Big Buster". 

01.11.91. 

l. Formålet med dykkingen. 

Dykkingen ble gjennomført for å kontrollere vannintakets 
generelle tilstand samt å gjennomføre diverse målinger. 

2. Gjennomføring av dykkingen. 

Det ble gjennomført ialt 2 dykk; hvorav dykk l -ble 
benyttet til kontroll/målinger av ytre sil og dykk 2 til 
kontroll/målinger , av indre sil. 
Observasjoner samt måleverdier ble registrert på tape
recorder via dykkertelefon. 

Til hjelp ved lokalisering av silene ble benyttet wire 
som er festet til de respektive silene og ført til land 
ved inntakshus. 
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NBl Rettelse i forhold til rapport datert 08 . 11.91: 
Nordre wire fører til ytre sil og søndre til indre. 

De samme wirene ble benyttet for måling av silenes 
posisjon i forhold til tidligere definert o-vannstand 
(=topp mur venstre strekkstag inntakshus). 
Resultatet av disse målingene er vist i tabell l. 

For måling av silenes stilling i vannet ble benyttet 
elektronisk dybdemåler (nøyaktighet+/- 10 cm). 
Dybder topp flytetanker ble målt kl. 12 - 03 - 06 - 09 
hvor kl 12 er ytterst sett innenfra og utover. Som 
referanse her ble benyttet luftpåfyllingsrør som er 
plassert på toppen av flytetankene kl 06. 
Resultatet av disse målingene er vist i tabell 2. 

3. Observasjoner. 

Det ble ikke registrert noen fysiske endringer i forhold 
til siste kontroll (01.11.91) mht . slitasje, korrosjon, 
slambelegg etc. 

Samtlige kjettinger var stramme og intakte. Kjettingene 
ble fulgt til sine respektive moringer. 
Innfesting flottører og moringer var iorden. 

4 . Målinger. 

Tabell l (alle dybder i meter) . 

Vann- Avstand merke på Omregnet med vannstand = o 
stand målewire-vannspeil 

Vann- Ytre sil Indre sil Ytre Avvik Indre Avvik 
stand sil f.kon. sil f.kon. 

-0,77 1,47 2 , 20 0,70 -0 , 02 1,43 +0,12 

Tabell 2 (alle dybder i meter) . 

Sil Dybde topp flytetank Dyp topp Avst.uk rør 
rør v/flens v / flens 
styre rør styrerør -

sjøbunn 

kl.l2 kl.03 kl.06 kl . 09 

Ytre 18,8 19,5 19,4 18,7 25,0 0,5 

Indre 10,4 10,9 10,8 10,2 16,2 2,4 
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4.1 Kommentarer. 

Av tabell l går det frem at silene bare i uvesentlig grad har 
endret posisjon i forhold til definert O-vannstand siden 
forrige kontroll (01.11.91). 
Ytre sil ligger 2 cm lavere (= nærmere sjøbunnen) enn ved 
forrige kontroll, mens indre sil ligger 12 cm høyere. 
Tabell som viser utviklingen siden 1985 er vist i vedlegg. 

Silenes stilling i vannet er målt med utgangspunkt i 
flytetankenes horisontalstilling. Av tabell 2 går det frem at 
begge silene står noe skjevt. 
Målingene viste at det for begge silene er en tenkt akse 
kl 01 - kl 07 i flytetankens horisontalplan hvor det høyeste 
punktet er kl 10 og det laveste kl 04. Forskjell mellom 
høyeste og laveste punkt er 80 cm for ytre sil og 70 cm for 
indre sil. Se forøvrig også vedlagte skisse. 

5. Sammendrag. 

Inntakssilene er i god forfatning. Det er bare små endringer 
når det gjelder silenes avstand til bunnen. 
Begge silene står noe skjevt i vannet, men det er også her 
bare små endringer siden forrige kontroll. 

Larkollen 10.11.93 

AQUAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
Ingeniør 

Vedlegg: tabell over tidligere måledata 
skisser 



VEDLEGG 12 

AQUAFORUM 
1560 LARKOLLEN 

DYKKERAPPORT 

Oppdragets art Kontroll av res erveinntak Vansjø Vannver k 

Oppdragsgiver MOVAR, v/ Hans Wold 

Sted Kjellerød, Vansjø 

Dato 06.11.93 

Dykker Ingeniør Torstein Langgård 

St.by-dykker Ingeniør Stein S. Paulsen 

Assistent/linemann La rs Gundersen 

Maks. dyp 12 , 5 m 

Sikt i vannet l - 2 m 

Vær/vind Stille, lettskyet 

Benyttet utstyr: Lettdykkerutstyr, dykkerte l efon, 
elektronisk dybdemål er, kunstig lys , 
dykkerbåt "Big Buster". 

Siste kontroll 25.10 . 91 

l . Formålet med dykkingen . 

Dykkingen ble gjennomført for å kontrollere vanninntakets 
generelle tilstand og registrere evt. avvik. 

2 . Gjennomføring av dykkingen. 

Dykkingen startet nær land der hvor l edningene kommer ut av 
grøft . Ledningene ble så fulgt utover til sine respektive 
endepunkter (=inntakssiler) . 
Observasjoner ble registrert på tape-re corder via 
dykkertelefon. 





side 2 

3. Observasjoner. 

Ledningene ligger stabilt i sine leier. 

Det er ingen tegn til ytre påkjenninger. 

Klammer som holder ledningene sammen er intakt selv om 
galvaniseringen er borte. Det ble ikke registrert endringer 
siden forrige kontrol l . 

Belastningslodd er intakte . Ingen endringer siden forrige 
kontroll. 

Inntakssilene er i god forfatning. Begge silene er belagt 
med et slamlag. Forøvrig ingen endringer siden 
forrige kontroll. 

Begge ledningene er i generelt god forfatning. Det ble ikke 
registrert endringer mht. selve ledningene siden forrige 
kontroll. 

Det ble registrert avvik når det gjelder overgang fra 
trerør til rørstuss på ytre inntakssil (ca. l rn innenfor 
silhus) . 
Det er her oppstått en glippe på 2 - 3 cm slik at det er 
åpning inn i røret. 
Det er fra før montert 2 stk reparasjonsklammer på det 
aktuelle stedet. Det er derfor mulig at det også tidligere 
har vært avvik her. 

4 . Sammendrag. 

Begge ledningene er i generelt god forfatning . Det samme 
gjel der inntakssilene. Det ble imidlertid regist rert avvik 
når det gjelder overgang fra trerør til rørstuss på ytre 
inntakssil. I den grad det har betydning at vann blir sugd 
inn i røret utenom inntakss i len bør dette avviket utbedres. 
Dette kan sannsynligvis gjøres ved å montere r eparas jons
klammer i overgang mellom trerør og rørstuss p å inntakssil. 

Lar kollen 21 .11.93 

AQOAFORUM 

Stein Stavdal Paulsen 
Ingeniør 





VEDLEGG 13 

BESTEMMELSER OM MERKING A V SJØLEDNINGER I HAVNER OG 
FARVANN. (Utdrag av lovverket) 

LOV 08.06.1984 NR. 51 OM HAVNER OG FARVANN M. V. 
Jfr. tidligere forordning 21. mars 1705 §3, forordning 16. sept. 1735, plakat 22. nov. 1799 og 
15. juli 1801, lover 24. juli 1827, 2. aug. 1842, 12. juli 1848, 14. aug. 851, 23. mai 1857 § 13, 
5. sept. 1857, 12. okt. 1857, 18. mai 1860 §l, 17. mars 1866, 6.juni 1878 §l, 14.juni 1890, 
l O. juli 1894 nr. l med tilleggslover 9. juli 1920 nr. 4, 31. des. 1920, 2. juni 1922 nr. 2, 31. 
mai 1929 nr. l og 24. juni 1933 nr. 8. 

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 

§l. (formål) 
Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og 
drift av havner og trygge ferdselen. 

§ 21 (virkeområde) 
Loven gjelder norsk indre farvann og på norsk sjøterritorium ellers? For lovens virkeområde 
på land gjelder§ 14. 
Loven gjelder også for vassdrag så langt de er farbare med fartøy fra sjøen.3 Departementet 
kan ved enkeltvedtak eller forskrift4 fastsette hva som forstås med farbarhet. Departementet 
kan gjøre lovens bestemmelser helt eller delvis gjeldende for elv og innsjø utover det som 
fremgår av leddet her. 
Loven gjelder for Svalbard i den utstrekning Kongen bestemmer.5 Kongen fastsetter de 
endringer i loven som de stedlige forhold tilsier. 
Kongen kan bestemme at sjø- og landområder samt arbeid, anlegg og tiltak knyttet til 
forsvarsmessige formål unntas fra loven 6 og kan ellers bestemme at all myndighet etter loven 
under beredskap og i krig overføres til statlig myndighet. 

l. Endret ved lov 23. des. 1988 nr. 100 
2. Jfr. Canc.Prom 25 feb. 1812 
3. Jfr. lov 15. mars 1940 nr. 3 
4. Jfr. lov l O. feb. 1967 § 2 og kap. VII 
5. Jfr. lov 17. juli 1925 nr. 11 
6. Se res. 12. mai 1989 nr. 302 

§ 3. (definisjon av fartøy) 
Med fartøy etter loven her forstås enhver flytende innretning som kan brukes som 
transportmiddel, fremkomstmiddel, oppholdssted, produksjonssted eller lagersted, herunder 
undervannsfartøyer av enhver art. Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift fastsette 
hva som forstås med fartøy. 

§ 9.1 (vilkår i tillatelse) 
Til tillatelse eller annet vedtak etter dette kapittel kan det fastsettes vilkår. Vilkårene kan 
omfatte undersøkelser, utførelse, dimensjonering, utstyr, vedlikehold og bruk samt andre 
nødvendige tiltak. Vilkår kan gå ut på at tvister om oppfyllelse av vilkår skal avgjøres av en 

f: \notat \merking 





nemnd, herunder sammensetning av og saksbehandling i nemnda. En slik nemndavgjørelse 
kan påklages som enkeltvedtak etter vanlige forvaltningsrettslige regler2 til det 
forvaltningsorgan som har satt vilkåret. Disse bestemmelsene medfører ikke at partene er 
avskåret fra å bringe nemndas avgjørelse inn for domstolene. Det kan bestemmes at den som 
f'ar tillatelsen, eller den i hvis interesse et vedtak blir fattet, skal dekke utgiftene ved 
oppfyllelsen av vilkår etter annet punktum. Tillatelse kan gjøres betinget av adgang til å 
stenge eller la fjerne anlegg eller deler av det for eierens og/eller brukerens regning dersom 
vilkårene ikke oppfylles. Tillatelsen kan gjøres tidsbegrenset.3 

l. Endret ved lov 23. des. 1988 nr. l 00 
2. Jfr. lov l O. feb. 1967 kap. VI 
3. Jfr.§ 28 

Hjemmel 
Typetilfelle 

: § 18, annet ledd 
: Legging av utslippsledning i sjøen. 

STANDARD VILKÅR: 
Vilkår l : O l. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

f: \notat\merking 

Søkeren plikter å sette opp og holde vedlike tydelige varselskilt ved 
ledningens utløp. Skiltet skal monteres vinkelrett på ledningen og 
ledningens endepunkt i sjøen. Skiltet skal være 2 x l ,5 m (gr.l. x hd.) 
og ha 101 varselgul bunnfarge (NS 4054) med tekst i sorte bokstaver 
ikke mindre enn 20 cm. 
TEKST: AVLØPSLEDNING ..•.•..•.•. METER 

ANKRING FORBUDT 

Ledningen kan forlanges lagt om eller helt fjernet etter Kystverkets 
nærmere bestemmelser dersom dette skulle vise seg nødvendig. 

Avløpsledningen må forankres til sjøbunnen på en slik måte at den 
ikke flyter opp eller foandrer leie. Fester og søkker utformes slik at 
de ikke skader fiskeredskap. 

Dersom det på grunn av sedimentering av avfall fra 
utslippsledningen skulle vise seg nødvendig med mudring ved 
ledningens utløp, må dette bekostes av eieren. 

Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra 
grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har intet ansvar for 
å påse at dette vilkåret er oppfylt. Tvister om oppfyllelse av vilkåret 
avgjøres av domstolene. 

Eventuelle erstatningsansvar som følger av tiltaket påhviler søkeren. 

Kystverket er helt uten ansvar for enhver skade eller ulempe som 
måtte oppstå på eller i forbindelse med eller som følge av ledningen. 




