
Luktutslipp IATA 16.02 til 16.07 2005 
Observert fra Gaukås Stasjon 

 
Dato/Tidspunkt  Lukttype/Grad Inne/Ute Varighet  Vejrlig 
 
16.02.05  kl. 19.00  Råtten/Ille  Ute/Inne 2 timer+ 
 
17.02.05  kl. 10.00  ”Vanlig” Deponi? Ute  1 time+ 
 
05.03.05 kl. 20.00  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Stille 
 
06.03.05 kl. 12.00  Ille   Ute/inne 1 time   Vindstille/skyfritt 
06.03.05 kl. 16.00  ”Vanlig”  Ute  ½ time   Vindstille/skyfritt 
 
07.03.05 kl. 19.30  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Vindstille/lettskyet 
 
08.03.05 kl. 23.00  ”Vanlig”  Ute  2 timer+  Vindstille/lettskyet 
 
13.03.05 kl. 18.30  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Vindstille 
 
30.03.05 kl. 21.00  ”Vanlig”  Ute  2 timer+  Vindstille/skyfritt +4C 
 
02.04.05 kl.  08.30  Ille   Ute/inne 2 timer+  Stille/Skyfritt  
 
03.04.05 kl. 22.30  Ille/Deponi  Ute/Inne 5 timer+  Stille/Lettskyet 
 
08.04.05 kl. 02.00   Ille/Deponi?  Ute/Inne 4 timer+  Stille/Klarvejr 
 
09.04.05 kl 22.00  Ille   Ute  2 timer+  Stille 
 
14.09.05 kl.14.00 & 20.00 ”Vanlig”  Ute  1 + 1 time  Klarvejr 
 
17.04.05 kl. 22.00  Ille/Deponi  Ute  2 timer+  Klarvejr 
 
20.04.05 kl. 22.30  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Stille/Klart 
 
21.04.05 kl. 23.00  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Stille/Klar/Kaldt 
 
23.04.05 kl. 24.00  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Stille/Klar/Kaldt 
 
25.04.05 kl. 22.00  ”Vanlig”/Deponi Ute  2 timer+  Klarvejr/Kaldt 
 
26.04.05 kl. 20.30  ”Vanlig”  Ute  1 time    
 
27.04.05 kl. 22.30  Ille/Råtten  Ute/Inne 2 timer+  
 
29.04.05 kl. 09.30  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Regn/Stille 
 
’05.05.05 kl. 23.00  Ille/Kraftig  Inne/Ute 9 timer+  Stille/overskyet 
 
18.05.05 kl. 21.00  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Stille 
 
19.05.05 kl. 18.00  ”Vanlig”  Ute  1 time+  Lett Bris 
 



27.05.05 kl. 18.00  ”Vanlig”Deponi Ute  2 timer+  Vind/Skyet 
 
02.06.05 kl. 23.00  ”Vanlig” Deponi Ute  2 timer+  Regn i dagevis 
 
03.06.05 kl. 18.00  ”Vanlig”  Ute/Inne 3 timer+  Regn 
 
04.06.05 kl. 22.00  ”Vanlig”  Ute/Inne 3 timer+  Regn 
 
07.06.05 kl. 24.00  ”Vanlig”  Ute  2 timer+  
 
08.06.05 kl.19.00  ”Vanlig”  Ute  1 time+ 
 
09.06.05 kl.09.00  Ille   Ute/Inne 9 timer+ 
 
11.06.05 kl. 22.30  Ille   Ute  3 timer+ 
 
03.07.05 kl. 12.30   ”Vanlig”  Ute  5 timer+  Regn,Stille 
 
04.07.05 kl. 13.00  ”vanlig”  Ute  3 timer+  Regn/Stille 
 
09.07.05 kl. 04.00  Ille   Ute/Inne 4 timer + 2 timer+ Tropenatt 34C/25C 
 
10.07.05 kl.06.00  Ille   Ute/Inne 4 timer+  Tropenatt 
 
11.07.05 kl. 24.00  Ille   Ute/Inne 2 timer++  Tropenatt 
 
14.07.05 kl. 18.00  ”Vanlig”  Ute  4 timer+  Kraftig vind 
 
15.07.05 kl. 03.00  Ille   Ute/Inne 5 timer+  Stille til lett bris 
 
16.07.05 kl. 22.00  Ille   Ute  2 timer+  Vindstille/lettskyet 
 
17.07.05 kl. 06.00  Ille   Ute/Inne 2 timer+  Vindstille/Klart 
        
Ordforklaring:  ”Vanlig”     Ubehagelig, gjennomtrengende lukt 
      (Svake og flyktige luktutslipp er ikke tatt med i ovenstående) 
    ”Ille”  Råtten og stikkende gjennomtrengende lukt. 
    ”Ute”  Lukt notert ute på egen tomt. 

”Ute/Inne” Lukt notert ute, og inne i huset, enten fordi man har glemt å 
lukke et vindu, ell. i enkelte tilfelle trenger lukten gjennom 
lukkede vinduer og dører. 

 
Kommentar: Ovenstående notater er registrert i forhold til at vi ikke alltid oppholder oss i vårt 

hjem på vanlig dagtid, og til dels mange kvelder p.g.a. jobbsituasjon, samt reiser. 
 Det er erfaringsmessig god grunn til å formode at et betydelig antall luktutslipp 

derfor ikke er registrert. 
 Det bør ytterligere anføres at vi som regel ikke sover med åpne vinduer, da det 
 erfaringsmessig ofte resulterer i at man våkner med ubehagelig lukt i soveværelset.  
    
 
 
 
 
 
 



 

Luktutslipp IATA 16.07 2005 til 30.01 2006 
Observert fra Gaukås Stasjon 

 
Dato/Tidspunkt  Lukttype/Grad Inne/Ute Varighet  Vejrlig 
 
19.07.05 kl. 05.00  ille/råtten  Inne/Ute mange timer  stille 
 
22.07.05 kl. 22.00  vanlig deponi  ute  2 timer+  stille 
 
23.07.05 kl. 22.00  vanlig deponi  ute  3 timer+  stille 
 
30.07.05 kl. 03.00  ille   ute/inne 3 timer+  stille 
 
04.08.05 kl. 11.30  vanlig deponi  ute  1 time+++?  Svak vind 
 
04.08.05 kl. 21.15  kraftig deponi ute  fra ovenst.?  Svak vind 
 
07.08.05 kl. 05.00  kraftig deponi ute/inne 6 timer+  stille/regn 
 
10.08.05 kl. 02.00  ille   ute/inne 3 timer+  stille 
 
12.08.05 kl. 03.00  ille   Ute/inne 3 timer+  stille 
 
15.08.05 kl 04.00  ille   Ute/inne 5 timer+  stille 
 
16.08.05 kl. Natten  ille   ute/inne 6 timer+  stille 
 
18.08.05 kl. Nattelukt ille   ute/inne 6 timer+  stille 
 
19.08.05 kl. 23.00  vanlig deponi  ute  4 timer+  stille 
 
21.08.05 kl. 04.30  vanlig deponi  ute  ???   stille 
 
23.08.05 kl. 22.30  vanlig deponi  ute  3 timer+  lett regn 
 
24.08.05 kl. 11.30  vanlig deponi  ute  ?????   lavtr./stille 
 
30.08.05 kl. 21.00  vanlig deponi  ute  ???   stille/klart 
 
03.09.05 kl. 21.30  vanlig deponi  ute  ????   stille/klart 
 
05.09.05 kl. 04.00  vanlig deponi  ute  ?????   stille/klart 
 
06.09.05 kl. 20.15  deponi   ute  4 timer+  stille/klart 
 
09.09.05 kl. 00.30  deponi   ute  16 timer+  stille/klart 
 
10.09.05 kl. 06.30  deponi   ute  2 timer+  stille 
 
22.09.05 kl. 05.06  deponi   ute  3 timer+  lavtr./skyet 
 
 
 



 
23.09.05 kl. 05.00  deponi   ute  3 timer+  lavtr./skyet 
 
24.09.05 kl. 16.00  deponi   ute  6 timer+  stille/klart 
 
25.09.05 kl. 13.00  deponi   ute  6 timer+  regn 
 
28.09.05 kl. 23.oo  deponi   ute  2 timer+  ??? 
 
29.09.05 kl. 01.00  deponi   ute  5 timer??  ??? 
 
01.10.05 kl. 09.30  deponi   ute  ?????   ??? 
 
02.10.05 kl. 23.00  deponi   ute  3 timer+  stille 
 
03.10.05 kl. 01.00  deponi   ute  natten   stille 
 
04.10.05 kl. 19.30  deponi/ille  ute/inne 10 timer+  stille 
 
05.10.05 kl. 04.00                  deponi/ille  ute/inne           ----”----  stille 
 
06.10.05 kl. 23.00  deponi   ute  4 timer+  stille 
 
07.10.05 kl. 01.00  deponi   ute  ---”---   stille 
 
07.10.05 kl. 23.30  deponi   ute  ????   stille 
 
14.10.05 kl. 23.30  deponi   ute  4 timer+  stille 
 
15.10.05 kl. 19.15  deponi   ute  ?????   ???? 
 
19.10.05 kl. 20.00  deponi   ute  3 timer+  skyet/kaldt 
 
24.10 til 30.10   deponi   ute  jevnlig lukt  lavtrykk 
 
01.11.05 kl. 11.00  deponi   ute  ?????   ??? 
 
02.11.05 kl. 21.30  deponi   ute  3 timer+  regn 
 
06.11.05 kl. 21.30  deponi   ute  ???   regn 
 
09.11.05 kl. 18.00  deponi   ute  3 timer+  regn 
 
13.11.05 kl. 13.30  deponi   ute  1 time+  klart/vind 
 
14.11.05 kl. 21.30  deponi   ute  2 timer+  klart/vind 
 
16.11.05 kl. 05.00  deponi/ille  Inne/Ute 4 timer+  ??? 
 
16.11.05 kl. 18.15  deponi   ute  ???   ??? 
 
22.11.05 kl. 18.30  deponi   ute  8 timer+  ??? 
 
28.11.05 kl. 12.00  deponi   ute  4 timer+  ??? 
 



 
29.11.05 kl. 11.00  deponi   ute  3 timer+  stille/lettskyet 
 
01.12.05 kl. 11.30  deponi/kraftig ute  4 timer+  stille/lettskyet 
 
05.12.05 kl. 21.15  deponi   ute  3 timer+  sludd/stille 
 
18.12.05 kl. 13.00  sur deponi ??  ute  4 timer+  stille 
 
19.12.05 kl. 17.00  deponi   ute  4 timer+  stille 
 
22.12.05 kl. 16.00  deponi   ute  ?????   ???? 
 
24.12.05 kl. 12.30  deponi/kraftig ute  5 timer+  stille/frosttåke 
 
02.01.06 kl. 14.00  kjemisk/brent ute  3 timer+  ????? 
 
02.01.06  til 20.01 stadige luktobservasjoner fra forbipasserende i denne måneden. 
 
25.01.06 kl. 15.00  deponi/kraftig ute  2 timer+  ??? 
 
29.01.06 kl. 17.00  deponi/sur  inne/ute 4 timer+  ??? 
 
30.01.06 kl. 10.00  råtten/sur deponi inne/ute ???   ??? 
 
Ordforklaring:  ”Vanlig”     Ubehagelig, gjennomtrengende lukt 
      (Svake og flyktige luktutslipp er ikke tatt med i ovenstående) 
    ”Ille”  Råtten og stikkende gjennomtrengende lukt. 
    ”Ute”  Lukt notert ute på egen tomt. 

”Ute/Inne” Lukt notert ute, og inne i huset, enten fordi man har glemt å 
lukke et vindu, ell. i enkelte tilfelle trenger lukten gjennom 
lukkede vinduer og dører. 

 
     
Kommentar: Ovenstående notater er registrert i forhold til at vi ikke alltid oppholder oss i vårt 

hjem på vanlig dagtid, og til dels mange kvelder p.g.a. jobbsituasjon, samt reiser. 
 Det er erfaringsmessig god grunn til å formode at et betydelig antall luktutslipp 

derfor ikke er registrert. 
 Det bør ytterligere anføres at vi som regel ikke sover med åpne vinduer, da det 
 erfaringsmessig ofte resulterer i at man våkner med ubehagelig lukt i soveværelset. 
 
 Personlige observasjoner etter 20.12.2005 er mer sporadiske fordi vi har flyttet 
 fra området p.g.a. luktproblemene og  de psykososiale og helsemessige belastninger 

disse medfører. 
 
Høgefoss 31.12.2006 
 
Kent Jensby Sørensen         Johanne Katrine Vejrup 
 
 
 
__________________________       ________________________ 
 
      
 


