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Basal eies av 14 VA-produsenter som 
distribuerer rør, kummer og utstyr fra 
28 steder fordelt over hele Norge.

Basal arbeider kontinuerlig med teknisk 
utvikling til beste for kundene og 
bedriftene. Organisasjonen har gitt økt 
kvalitet til reduserte kostnader. Det 
styrker den enkelte bedriften, hever 
kvaliteten på produktene og gir store 
fordeler for VA-markedet.
 
Gjennom Basal løser eierbedriftene 
fellesutfordringer. Alle får økt styrke, 
økte muligheter og bedre resultat ved 
at utviklingsressursene samles. Når det 
kommer til salg og markedsandeler, 
konkurrerer bedriftene på lik linje med 
andre bedrifter.
 
Basal kommuniserer blant annet med 
sentrale premissleverandører for 
VA-markedet, som Standard Norge, 
Norsk Vann, Jernbaneverket og Statens 
Vegvesen, og kommer med innspill som 
bidrar til at premissleverandører kan 
skape de beste VA-løsningene. Basal 
har også kontakt med høyskoler og 
kommune- Norge.
 
Basal arbeider aktivt med produkt-
utvikling og har samarbeidspartnere 
innen mange produktområder. Dette 
gir gode priser og optimaliserte slutt-
produkter.
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HURRA!
Hurra for Basal som fyller 20 år 
og hurra for at vi nå endelig ser 
en ende på Covid-19 utfordrin-
gene. Gjennom de siste 20 årene 
har våre eiere tatt vare på norske 
arbeidsplasser i distriktene og 
selv i tiden med Covid-19 har 
bedriftene klart å beholde de 
ansatte i arbeid. Det at vi leverer 
miljøvennlige, robuste produk-
ter som er norskproduserte og 
kortreiste er positivt.

Det som derimot ikke er så positivt er dagens mediabilde rundt 
klima og miljø. Klimapåvirkningen er helt klart menneskeskapt og 
konsekvensene vi må forvente er ekstremnedbør, flom, skogbranner 
og høyere temperaturer. 

I Basal gjør våre eiere det de kan for å redusere sitt miljøfotavtrykk. 
De jobber med reseptoptimalisering slik at produktene får et så lavt 
fotavtrykk som mulig, og de forbedrer produktets kvalitet og levetid 
samtidig. Helt utrolig! Vi er mer bevisst enn noen gang på at vi ikke 
skal forurense våre omgivelser. Vi henter de miljøvennlige råvarene, 
som grus, sand og vann, rett utenfor døren, og vi skal også klare å 
gjenbruke betongrørene og kummene ved behov.

Så langt i 2021 har vi gjennomført en rekke miljøseminarer, både 
digitalt og fysisk, hvor hovedfokuset har vært å formidle fordeler med 
våre produkter og muligheten for gjenbruk av stedlige masser. Trans-
port av masser til og fra et anlegg er jo faktisk det som avgir størst 
mengde CO₂. Indre Østfold kommune deltok på et slikt seminar og 
tok med seg kompetansen de fikk og gjennomførte noe av dette i 
en 3 rørs grøft med meget gode resultater og positivt miljøregnskap. 

- Morsomt å se at budskapet vårt når ut til byggherrene.

For 3 år siden hadde vi dialog med Statens Vegvesen om å se på 
en forbedring og forenkling av det tradisjonelle IFS-sandfanget. 
Sammen med Loe Rørprodukter AS startet vi et prosjekt for å lage en 
kumring som skulle lekke som en sil. Høres kanskje litt sært ut, men 
med økte nedbørmengder og behov for å føre noe av overvannet 
tilbake til grunnen er dette en god løsning. Nå har Loe Rørprodukter 
levert det første prosjektet på FV241 sammen med Statens Vegvesen 
og Skanska. 

Miljøfokuset i Basal driver oss frem til nye spennende samarbeid, som 
med Leca International, hvor vi ender opp i et konsept for rensing av 
forurenset overvann med miljøkummen. Når vi vet at våre eksister-
ende sandfangsløsninger allerede har god effekt og kan koble på 
både Permakummen og miljøkummen, så nærmer vi oss en komplett 
løsning. Nå er det myndighetene som må sette krav og sørge for at 
teknologien tas i bruk.

Kos dere med et spennende nummer med artikler som gir inspiras-
jon til å tenke på miljøet. 

Vi i Basal gjør det!

Geir Skjørberg
Administrerende direktør, 

Basal AS



 forum 2021  3

Innholdfortegnelse

Miljøsatsing gir bedre kvalitet og mer  
bestandige betongrør ...........................................4

Betong tar opp inntil 25% CO2 fra luften ..............8

Basals miljøsatsing fortsetter .............................10

Statens vegvesen og Skanska har  
tatt i bruk Permakummen ...................................11

Skriver masteroppgave  
om Permakummen .............................................14

Fremoverlent og fremtidsretta  
samarbeid ...........................................................16

Bygger ut VA-anlegg i rekordfart ........................19

Om noen år er det ingen som skrur  
kummer på anlegg ..............................................22

Basal digitaliserer vannkummer  
og sandfang .......................................................24

Fisketerskler fikk fisken tilbake etter  
femti år ...............................................................26

Menneskeskapte hindre er en  
stor utfordring .....................................................29

Vil kartlegge norske vassdrag  
med folkeforskning .............................................30

Kan en vill idé revolusjonere  
betongindustrien? ..............................................32

Flerrørsgrøften gir grønnere miljø .......................33

Sementfabrikker kan stagge verdens  
plastforsøpling ....................................................36

Hvordan sikre fremtidens  
klimautfordringer?  .............................................37

Fra kaos til Basal ................................................39

Fremtiden står i miljøets tegn .............................40

Betong står sterkt mot prisgalopp   
og råvaremangel .................................................42

Loe Rørprodukter satser  
med nytt servicesenter .......................................44

Lina Refsahl er tilsett som ny leiar  
i Førde Sementvare AS .......................................46

Miljøsatsing gir bedre kvalitet 
og mer bestandige betongrør

Flerrørsgrøften 
gir grønnere miljø

Fremoverlent og 
fremtidsretta 33

16
VA-anlegg i rekordfart

19

4

Statens vegvesen og Skanska har 
tatt i bruk permakummen 11



4



 forum 2021  5

og optimalisert for å få en mest 
mulig miljøvennlig, men samtidig 
kvalitativt bedre betongblanding.
 
− Hvordan har det vært mulig?
− Kortversjonen er at vi har opti-
malisert både tilsetninger i betong-
blandingen samtidig som vi har 
utviklet enda bedre produksjons-
metoder, forteller Reiersen. 

Basal bedriftenes arbeid med 
å kutte klimafotavtrykk har de 
siste ti-årene ført til en reduk-
sjon av CO2-utslipp på mellom 
40 og 50 prosent. På samme tid 
har de klart å lage bedre og mer 
bestandige produkter. – Dette 
er en spennende utvikling skapt 
av konkurransen for å få lavest 
mulig CO2-fotavtrykk, forteller 

teknisk direktør Terje Reiersen 
i Basal AS. 

Alle tror at betong er betong, men 
det er langt fra sannheten. Det er 
et utall varianter og egenskaper i 
ulike betongblandinger. Betong-
resepten som benyttes av Basal-
produsentene er over år utviklet 

MILJØSATSING GIR 
BEDRE KVALITET OG MER 
BESTANDIGE BETONGRØR

"Bransjens økte 
fokus på miljø vil 

gjøre våre produk-
ter enda bedre. 

Basal skal levere 
best mulig kvalitet, 

med lavest mulig 
utslipp og med økt 

bestandighet."

"For å lykkes 
med å redusere 
CO2-utslippet med 
40-50 prosent har 
vi erstattet hvilken 
type sement vi 
bruker og mengden 
av denne."
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− Vi produserer industrielt. Vi har en 
innerform og setter på en ytterform 
og fyller på tørrbetong. Når vi da 
fyller setter vi i gang å vibrere hele 
innerformen. Da får du en ekstremt 
kraftig vibrering eller kompakter-
ing av betongen. Når du er ferdig 
å vibrere setter du på et presshode 
som legger massen under press. 
Vår metode gjør at vi får en veldig 
høy tetthet (densitet), og fordi vi 
komprimerer betongen så godt 
kan vi bruke mindre sement enn 
andre, forteller han.

Nye betongresepter reduserer 
utslippene
− Grovt sagt kan du si at tørr-
betong inneholder 20 % mindre 
sement enn ferdigbetong, forklarer 
Reiersen, men legger til at dette er 
grove tall. 

− Det er der det historisk har ligget, 
men for å lykkes med å redusere 
CO2-utslippet med 40-50 prosent 
har vi erstattet hvilken type 
sement vi bruker og mengden av 
denne. I tillegg er det ikke tilfeldig 
hvilket tilslag (stein, grus og sand) 
vi bruker i blandingen. Klarer du å 
lage en god betongblanding blir 
produktet tettere og bedre samtidig 
som vi reduserer utslippene.

Produktsjef Sogge Johnsen i 
Basal AS forteller at Basal sine 
medlemmer ligger i det nedre 
sjiktet på Norsk Betongforening 
sin publikasjon nr. 37, Lavkarbon-
betong.

− Tabellen viser utslipp for 
forskjellig betongkvaliteter og vi 
produserer våre produkter med 
B45 (styrke på betongen). Vi har 
et klimafotavtrykk på rundt lav- 
karbonklasse A. Det vil si at vi er 
veldig gode, spesielt når du ser i 
forhold til bransjereferanseverdien 
som er på 360 kg CO2 /m³ betong. 
Våre eiere produserer betong med 
et utslipp varierende fra rundt 
190-230 kg CO2 /m³ betong.

Driveren for reduksjon er å 
bruke mindre sement
Tørrbetong brukes i industri-
produksjon der du under produk-
sjon vibrerer betongen kraftig, 

samt påfører et press. Andre 
betongprodukter som lages etter 
samme metode er takstein, beleg-
ningsstein, betongblokker og 
hulldekker. 

− Når du klarer å kompaktere så 
godt, og i tillegg har en god bland-
ing, oppnår du bedre styrke, samti-
dig som du får redusert utslipp og 
en tettere og mer bestandig betong. 
Man sjekker tettheten ved å måle 
vannabsorbsjon i betongrøret/
kummen. Der ligger vi på rundt tre 
prosent, som er veldig lavt.  Det er 
alle disse elementene, men særlig 
det at vi bruker mindre sement 
som er driveren for å redusere 
utslippene på våre produkter, sier 
Reiersen og legger til:

− Inntil en viss grense, så lenge 
du har en god blanding, så får du 
en sterkere betong med mindre 
vanninntrenging. Rørene blir tettere 
og får derfor en økt bestandighet.

I sementtypen som Basal bedrift-
ene benytter mest er det blandet 
inn mellom 17 og 20 prosent 
flyveaske, noe som er med på 
å redusere CO2-fotavrykket for 

denne type sement. Kuttet har 
bidratt til bedre og mer bestan-
dige produkter med lengre levetid.

Skal bli enda flinkere
− Vi har med andre ord kommet 
langt med å redusere CO2-fotav-
trykket, men vi gir oss ikke der. 
Vi er nå kommet til fase to der vi 
ser på hvordan vi nå kan ta inn 
nye tilsetningsstoffer for å dra det 
enda et hakk videre, sier Sogge 
Johnsen og legger til:
 
− Dette er en prosess der vi jobber 
for å finne nye tilsetninger som 
både kan redusere sementmeng-
den ytterligere, slik at vi får en mer 
miljøvennlig betong, men som på 
samme tid øker bestandigheten 
og levetiden på våre produkter.

− Bransjens økte fokus på miljø 
vil gjøre våre produkter enda 
bedre. Vi legger til rette for at nye 
betongtyper som er forankret til 
gjeldende standarder skal kunne 
benyttes, slik at alle medlemmer 
av Basal skal levere best mulig 
kvalitet, med lavest mulig utslipp 
og med økt bestandighet, sier 
Sogge Johnsen. 

"Bransjens økte fokus på miljø vil gjøre våre 
produkter enda bedre."

KVALITET: Maskinoperatøren sikrer at produktene produseres iht. Basal Standard.
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− Bløtbetong som leveres fersk 

eller fabrikkbetong er det folk 

oftest oppfatter som betong. 

Ser du på ferdig blandet 

tørrbetong tror du nesten det 

er en grushaug eller jordhaug 

som ligger som en klump og 

ikke vil flyte ut. Bløt-betong er 

mye mer flytende og leveres 

hovedsakelig til byggeplasser, 

der den fylles i forskalinger 

(former) og ved hjelp av vibre-

ringstaver vibreres på plass 

sammen med armeringen.

Forskjellen på 
bløtbetong og 
tørrbetong

INDUSTRIELL PRODUKSJON: Tørrbetong fylles i formen under kraftig vibrasjon for å 
gjøre betongen flytende og sikre god tetthet og kvalitet.

BETONGRESEPTER: Blandeoperatøren overvåker og justerer reseptene for å sikre optimal produksjon.
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Det har lenge vært kjent at 
betong tar opp og lagrer CO2, 
men så langt har ikke dette 
blitt tatt med i miljøregnskapet 
for betongprodukter. Rett før 
sommeren lanserte Betongele-
mentforeningen (BEF) en kalku-
lator som beregner hvordan 
betongen tar opp CO2 fra lufta. 
− Ta i bruk den nye kalkulatoren, 
oppfordrer daglig leder i BEF, 
John-Erik Reiersen.

Ulike byggematerialer gir forskjel-
lige miljøfotavtrykk. For bygninger 
har man en beregnet levetid på 60 
år i analysesammenheng (selv om 
det i realiteten gjerne kan være 
mye lengre). I løpet av en levetid 
på 60 år vil betongen ta opp inntil 
25 prosent av CO2-utslippet fra 
produksjon av betongen. 

Når ulike leverandører miljø-
deklarerer sine produkter uten å 
beregne karbonatiseringseffekten 
vil produktet deres komme dårlig-
ere ut enn det de i realiteten er.

− Vår nye karbonatiseringskalku-
lator er et verktøy til miljødeklara-
sjon. Over tid karabonatiserer 
betongen. Det vil si at betongen 
tar opp litt av klimagassutslippene 

BETONG TAR OPP INNTIL 
25 PROSENT CO2 FRA LUFTEN

fra produksjonsfasen, forteller 
John-Erik Reiersen. 

Gir mer presise data
− Det beregnede CO2-opptaket 
kan gå inn i miljødeklarasjonen 
(EPD) for produktet, og gi mer 
presise data for betongvarer. 
Verktøyet er nå tilgjengelig for alle 
som setter sammen EPD-er. Men 
så vidt jeg vet benyttes kalkula-
toren fortsatt i liten grad.

Han forteller at de måtte utvikle 
en kalkulator fordi det er en 
rekke ulike parametere som er 
avgjørende for å beregne riktig 
CO2-opptak. 

− Et nedgravd rør har noe lavere 
opptak fordi det ikke eksponeres 
for like mye luft. Men når de blir 
kjempegamle, blir gravd opp og 
knust til for eksempel fyllmasse, 
vil CO2-opptaket tas igjen. Når 
betongen knuses blir den i stand 
til å ta opp store mengder CO2, i 
noen tilfeller mer enn 25 prosent.

Et egnet bruksområde er gabion-
er som er fylt med knust betong. 
Gjenbrukt betong bør benyttes på 
steder der det er høye konsen-
trasjoner av karbondioksid som for 
eksempel støydemping langs veier, 
i tuneller eller parkeringskjellere. 

JOHN-ERIK REIERSEN:
Daglig leder, Betong-

elementforeningen (BEF)

"Effekten av 
CO2-opptaket 

har vi kjent til i 
mange år, men 

nå er det på tide 
å ta dette inn i 

miljøregnskapet."
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Takstein av betong har det optimale 
opptaket av CO2 siden de ekspon-
eres for luft i hele sin levetid.

På tide å ta inn i miljø- 
regnskapet
− Effekten av CO2-opptaket har vi 
kjent til i mange år, men nå er det 
på tide å ta dette inn i miljøregn-
skapet. Betongprodukter fremstår 
som verre enn de er fordi vi ikke 
har tatt med dette i regnskapet. 

− Innen 2030 skal vi være 
klimanøytrale over livsløpet, 
altså fra et bygg føres opp og til  
det demonteres eller får en  
annen funksjon. Derfor er det  
på tide å ta med effekten av 
karbonatisering nå. Vi har rett og 
slett ikke vært flinke nok til å bruke 
denne kunnskapen så langt, sier 
daglig leder i Betongelement-
foreningen til VA forum.

Det er Norsk institutt for 
bærekraftsforskning AS 
(NORSUS) og SINTEF Commu-
nity som har utviklet verktøyet 
som gir betongvareprodusentene 
mulighet til å beregne oppta-
ket av CO2 i betongkonstruks-
jonen. Kalkulatoren er i tillegg 
verifisert og godkjent av en britisk 
forskningsorganisasjon.

KARBONATISERTINGSKALKULATOR: Beregningsprogram for å kalkulere CO2 opptak i betongprodukter.
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mediebilde er det saker om flom 
og varmerekorder som rår. 

  − Klimaendringene skaper store 
utfordringer, men vi jobber med 
produkter som kan finne løsninger 
på utfordringene. Vi må ta vare 
på naturressursene. Det nye 
mantraet er gjenbruk, ikke forbruk. 
Det skal være sirkulær økonomi i 
fremtiden. Og vi skal merke oss at 
for ungdommen er det med miljø 
aller viktigst.

Faglig oppdatering
«Kunnskap selger, og kunnskap 
om miljøsaker selger enda mer», 
ble det sagt fra bakerste benk 
under seminaret.

 Basals salgseminarer legger 
stor vekt på faglig oppdat-
ering. Særlig blir miljøaspe-
ktet grundig belyst, i tillegg til 
tekniske oppdatering på nye 
produkter. Engasjerte deltagere 
utveksler erfaringer og lærer også 
av hverandre. 

Hybride møter
I tillegg til to årlige interne 
salgsseminarer, har Basal siden 
mars 2020 gjennomført flere 
titalls digitale møter. Møtene 
gjennomføres lokalt for konsul-
enter, VA-ansatte i kommunen, 
entreprenører m.fl. Fagfolkene i 
Basal AS bidrar på alle de lokale 
arrangementene, enten fysisk 
eller via link. 

Basals seminarprogram har de 
to siste årene gått som planlagt 
på tross av koronarestriksjoner. 
Digitale møter har erstattet de 
fysiske, men 23. september var 
det endelig tid for å treffes ansikt 
til ansikt igjen. Seminaret samlet 
rundt tretti selgere fra Basals 
medlemsbedrifter i hele Norge.

 
− Ingen er utlærte på temaet om 
miljøsaken, sa Basals produktsjef 
Sogge Johnsen da han fortalte 
deltagerne om miljøgevinsten ved 
å gjenbruke oppgravde masser. 
Som sannhetsvitne stilte Jan Tore 
Borger, prosjektleder utvikling 
og koordinering i Indre Østfold 
Kommune. 

Kortreiste omfyllingsmasser
 Etter at Borger deltok på et infor-
masjonsmøte med fokus på miljø 
og optimal bruk av omfyllings-
masser i regi av Østfold Betong-
produkter og Basal, ble han 
inspirert til å prøve ut den nye 
kunnskapen i et større sanerings-
prosjekt i Askim. Der ble kortreist 
kunnskap fra et informasjons-
møte satt ut i praksis ved å bruke 
kortreiste omfyllingsmasser.

Sirkulær økonomi
Administrerende direktør i Basal 
AS, Geir Skjørberg, var glassklar 
på at miljøsaken er den viktigste for 
betongbransjen fremover. I dagens 

BRILJANT: Sogge Johnsen (t.v.) studerer 
en nyprodusert EPS-form til Basals 
Briljantkummer.

Fra våren 2021 har det også blitt 
noen hybride møter, der noen er 
fysisk til stede og andre deltar 
via nett. Erfaringen med denne 
løsningen er gode og kan nok bli 
mer vanlig fremover.

 Samlingen i Fredrikstad ble 
avsluttet med bedriftsbesøk til 
Basals underleverandør Jackon 
AS i Gressvik. Bedriften er mest 
kjent for sine ulike isolasjons-
materialer, men de produserer 
også EPS-former til Basalbed-
riftenes Briljantkummer. På fabrik-
ken fikk deltagerne se hvordan 
EPS-formene produseres og 
freses til av en robot.

BASALS 
MILJØSATSING 
FORTSETTER
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STATENS VEGVESEN 
OG SKANSKA HAR TATT I 
BRUK PERMAKUMMEN
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STATENS VEGVESEN OG SKANSKA 
HAR TATT I BRUK PERMAKUMMEN

Statens vegvesen og Skanska 
ruster opp en strekning av FV 
241 som en del av utbyggingen 
av E16 Eggemoen – Olum. Som 
et ledd i overvannshåndteringen 
på strekningen har man valgt å 
benytte Basals Permakummer.

VA-forum har tidligere skrevet 
om dette prosjektet hvor Perma-
kummen for første gang brukes 
i større skala. Vi har nå vært ute 
på anlegget, og fikk følge med på 
installasjonen. Produksjonsleder 
hos Skanska, Tore Langballe, tok 
imot oss på anlegget. 

  − De permeable sandfangene 
er enkle å sette. Jeg var med å 
sette infiltrasjonssandfang første 
gang på Mongstad, og har brukt 
det på mange anlegg. Jeg synes 
denne nye løsningen med perme-
able sandfang er en spennende 
forbedring og forenkling av det 
tradisjonelle IFS-sandfanget, 
forteller Tore Langballe.

Permakum i korte trekk
En Permakum bygges av kumring-
er DN1000 x 500. Den er støpt 
slik at vann slipper ut igjennom 
kumveggen. Nærmere bestemt så 
har man valgt å støpe kumring-
ene slik at utslippsmengden per 
kumring minimum ligger på ti liter 
i sekundet. Avhengig av behov 
for kapasitet bygger man én eller 
flere permeable kumringer inn i 
kummen.

Velegna infiltrasjons masser
En forutsetning for å kunne 
håndtere overvann lokalt er at 
man har gode forhold i grunnen 
for infiltrasjon. 

  − Det er ikke noe tvil om at 
massene på strekningen hvor de 
permeable sandfangene settes 
er svært godt egnet til formålet, 
mener Langballe.

Montering
Produksjonsleder Langballe 
forteller at i dette prosjektet har 
Multiconsult sammen med Skans-
ka og Statens vegvesen valgt 
å benytte to stykker permeable 
kumringer per Permakum ut fra 
forventa overvannsmengder og 
infiltrasjonskapasitet i grunnen. 
Sandfanget leveres her med en 
DN1000 x 500 ring med tett bunn. 
Finstoffer og partikler holdes 
tilbake i den tette bunnen. 

 Avhengig av tømmingsfrekvens 
og belastning vil partikler også 
holdes tilbake i den nederste 
av de to permeable ringene, 
og samtidig infiltrere overvann i 
grunnen. Kummen settes på et 
fundament av pukk 8-16 mm, 
og videre omfylles kummen 
med kult 22-120 mm med lagvis 
komprimering.

Oppfølging og drift
Etter fullføring av anlegget overtar 
Viken fylkeskommune ansvaret for 
strekningen. Nå skal det samles 
inn erfaringer under drift i praksis. 

Det er Basalbedriften Loe 
Rørprodukter som har levert 
Permakummene til utbyggingen 
av E16 Eggemoen – Olum. De vil 
følge videre opp på anlegget. 

En Masterstudent på NMBU skal 
skrive en masteroppgave knyttet 
til Permakummen og installas-
jonen på FV241.

GROV STRUKTUR: De permeable kumrin-
gene har en grov struktur. Hver kumring 
DN1000 x 500 lekker minimum ti liter i 
sekundet.

TORE LANGBALLE: 
Produksjonsleder, Skanska

GROVE MASSER: Permakummen tåler 
grov omfylling og det er gunstig for  
infiltrasjonen at omkringliggende masser 
er mest mulig grovkornet. 
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IDEELLE FORHOLD: Det er ideelle forhold for infiltrasjon på anlegget med gode infiltrasjonsmasser.

"Jeg synes denne nye løsningen med permeable sandfang er en spennende 
forbedring og forenkling av det tradisjonelle IFS-sandfanget.» 

PRINSIPP PERMEABELT 
INFILTRASJONSSANDFANG FV241

Prinsippet for 
monteringen av 
Permakummene 
som utføres på 
anlegget. Bildet 
under viser 
Permakummen 
komplett montert 
på anlegget 
før omfyling og 
komprimering.
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SKRIVER MASTEROPPGAVE 
OM PERMAKUMMEN

Forurenset veivann
Et annet tema som opptar han 
er forurensning fra veiavrenning, 
noe som har stor negativ effekt 
på bekker og vassdrag, fjorder og 
innsjøer.

− Når vi sender vann ut i et rør 
som allerede er overbelastet, får vi 
økt mengden forurenset vann som 
går ut i våre renseanlegg, eller rett 
ut i elver og vassdrag. Derfor er 
det viktig å skille avløpsvann og 
overvann for at ikke belastningen 
på renseanleggene skal bli så store.

− Hva kan man gjøre for å løse 
disse utfordringene?
− Man setter rett og slett inn en 
kum uten rørtilknytning i det 
aktuelle området. Med Perma-
kummen får man muligheten til 
å infiltrere overvannet rett ned i 
bakken. Da oppnår man flere ting, 
det er et LOD (lokalt overvann 
disponering)-tiltak i seg selv. 
Man behandler overvannet der 
det er, og du får også muligens 
en tilbakeholdelse av tungmet-
aller og forurensninger i kummen. 
Med Permakummen får du mye 
større kapasitet til å filtrere vannet 
tilbake til bakken rundt kummen. 

Blågrønn-løsning
Under studiet har de også sett på 
at forurensing fra vei har en negativ 
påvirkning på plantevekster. Det 
er første del av regnskyllene som 
tar med seg mest forurensinger. 
Det er en av årsakene til at man 
bør ha et infiltrasjonselement 
der all forurensing blir filtrert og 
håndtert lokalt.

Fra nyttår blir Basals sandfang 
Permakummen midtpunkt i 
en masteroppgave om behan-
dling av overvann. − Dette 
er en løsning, som hvis den 
virker som man tror, vil være 
et viktig verktøy i håndterin-
gen av overvannsproblema-
tikken som vi sliter med i dag, 
sier Eirik Severin Bråten som 
studerer Vann- og miljøteknikk 
ved Norges miljø-og bioviten-
skapelige universitet (NMBU). 

Det var særlig med tanke på 
miljøaspektet at 23 åringen begynte 
å studere vann- og miljøteknikk.

− Vi har hatt fokus på miljø 
gjennom hele studiet. Vi har 
studert hydrologiske aspekter 
med mer nedbør og økt urban-
isering. Det blir flere tettere flater 
i byene og mer overflatevann, 
forteller Bråten som selv kommer 
fra Brumunddal. Under studiet 
fant han også en annen utfordring 
man har i byene.

− I studieforløpet har vi også 
sett på at grunnvannstanden 
synker i byer med mange tette 
flater, da får man setningsskader 
i bygninger. Dette er interessant 
og trengs også å tenkes på innen 
overvannshåndtering. Perma-
kummen kan også være en mulig 
løsning på grunnvannsproblema-
tikken fordi den sender vannet 
tilbake i grunnen der den er 
montert.

− Vi kan se for oss at Permakum-
men tar for seg «first flush», så 
kan planter og trær deretter få 
det rene vannet å vokse på, mens 
kummen tar unna tungmetaller og 
andre forurensede stoffer. Vi får en 
blågrønn løsning som kan infiltrere 
overvann og i tillegg være positivt 
for miljøet rundt. 

Masterstudenten mener at man 
også kan se for seg Permakum-
men satt sammen med andre 
kumløsninger og filtre for å oppnå 
enda bedre effekt. 

Gode hjelpere
Så langt heter masteroppgaven 
bare «Permakummen», men etter 
hvert kommer det en mer spisset 
tittel og problemstilling. 

− Ideen bak en Permakum er jo 
ganske ny. Det er ikke så mange 
som har sett på dette her, og 
her ved NMBU var de veldig 
positive til ideen om å skrive en 
master om permeable kumringer 

EIRIK SEVERIN BRÅTEN: 
Student; Vann- og miljøteknikk 

Norges miljø-og biovitenskapelige 
universitet (NMBU)



i sandfang, forteller Bråten som 
nå jobber med å finne ut hvor 
mange ting han skal ha med når 
han setter i gang med master-
oppgaven.

− Jeg har hatt første runde med 
min veileder. Jeg har også fått 
informasjon fra Basal AS der jeg 
har fått eksperthjelp fra produktsjef 
Sogge Johnsen. I tillegg har Jon 
Arild Holte fra Loe Rørprodukter 
hjulpet meg. Jon Arild er behjelp-
elig med testing ute i felt.

Bråten skal først og fremst finne 
ut hvordan Permakummen skal 
driftes og hvor godt den fungerer.

− Hvis kummen fungerer slik den 
er tenkt, tenker jeg at Permakum-
men er et supert produkt. 

Miljøaspektet er viktig
Bråten forteller at det som er bra 
med Permakumløsningen er at 
den ikke har noe punktutslipp. 

− Med en Permakum som infiltrere 
rundt hele kummen får man ikke 
like mye forurensning på et punkt. 
Man får større absorbsjonsflate. 
Også slipper man å grave så mye 
fordi du trenger ikke rør, og mindre 
graving gir et positivt klimaregns-
kap, sier han.

− Miljøaspektet er viktig å for meg, 
og jeg må trekke fram at Basal har 
støttet meg og gitt meg mye hjelp. 
Det er utrolig bra.

Testanlegg på Rygge
Hvis alt går etter planen skal han 

levere en ferdig masteroppgave i 
juni neste år, men før han kommer 
så langt er det en del jobb som 
skal gjøres. Sammen med veile-
deren har de blant annet sett på 
hvordan de kan teste gjentetting 
av Permakummen. 

− Hvor fort tettes den i porene? 
– Det er gjort slike tester på 
permeabelt veidekke, hvor man 
har sett at det går tett. Hvis det 
samme skjer med Permakummen 
må man finne metoder for å rense 
den. 

− Vi skal også teste frostsik-
kerheten. Vil vann i porene som 
fryser ødelegge de hydrauliske 
egenskapene i kummen, eller vil 
lufta i de permeable kumringene 
fungere som isolasjon? Hvis de 
porøse ringene i kummen fryser til 
vil infiltreringen ikke fungere som 
den skal. 

Hvis mulig, ønsker han også å 
finne ut hvor lang levetid man kan 
forvente for kummen. Eirik Sever-
in Bråten har fått tilgang til et 
testanlegg hos Loe Rørprodukter 
på Rygge. Han skal også teste et 
reelt anlegg for blant annet å finne 
ut hvordan kapasiteten på Perma-
kummen er før og etter slamtøm-
ming ute i et anlegg. 

− Dette er en løsning, som hvis 
den virker som man tror, vil løse 
store deler av overvannsproblem-
atikken som vi sliter med i dag, 
mener mastergradsstudenten.

"Hvis kummen fungerer slik den er tenkt, tenker 
jeg at Permakummen er et supert produkt.» 
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− FREMOVERLENT OG 
FREMTIDSRETTA SAMARBEID

med, forteller produktsjef Sogge 
Johnsen i Basal AS. 

Progressivt utviklingsarbeid
Samarbeidspartneren Leca Inter-
national leverer allerede filter-
materiale for rensing av vann og 
avløp til mange land rundt om 
i verden, da under merkevaren 
Filtralite. Men til dette spesielle 
prosjektet måtte de snu seg rundt 
for å utvikle et enda bedre filter-
materiale.
 
− Samarbeidet startet med at 
Basal AS tok kontakt. Vi sa ja, og 
samarbeidet er aldeles glimrende. 
Det er fremoverlent og fremtids-
retta. Folkene i Basal er progres-
sive og entusiastiske og lett å 
samarbeide med, sier en like 
entusiastisk Geir Norden som er 
Senior Research & Development 
Manager i Leca International.
 
− Det vi først gjorde var å teste 
vanlig Filtralite (små spesialkuler) 
som er merkevaren vår for filtre-
ring av drikkevann. Vi testet det 
på tungmetaller og fikk gode 
resultater, men vi ønsket å se om 
vi kunne klare å få enda høyere 
kapasitet til å ta opp tungmetaller. 

Ionebytting
− Vi fikk en ide om å lage et filter-
materiale som hadde sorpsjons-
kapasitet på tungmetaller. Sorp-

sjon er egentlig både absorbsjon, 
og utfelling og ionebytte på én 
gang, forteller Norden.   
 
Oversatt til mindre vitenskapelig 
språk kan man si at de har laget 
et stoff som har veldig gode egen-
skaper for å trekke til seg tungmet-
aller og annen mikroskopisk 
forurensning i vann. Blant annet 
fordi det er forskjellig ladning på 
ionene i filterkulene og tungmetal-
lene, noe som gjør at de tiltrekkes 
av hverandre.
 
− Det vi først gjorde var å studere 
mekanismene i sorpsjon av 
tungmetaller, så kom vi frem til at 
det vi måtte ha var en enda større 
overflate på samme kule samt 
større spesifikk absorbsjonskapa-

I en ny miljøsatsing har Basal AS 
startet opp et større utviklings-
prosjekt for å lage fremtidens 
renseløsning for forurenset 
overvann. Samarbeidspart-
ner Leca International skal 
levere et nyutviklet filter som 
fanger opp inntil 95 prosent av 
tungmetallene. – Denne teknol-
ogien vil redusere belastningen 
på miljøet betydelig, sier Geir 
Norden i Leca. 

Målet er å lage en totrinns renseløs-
ning som holder tilbake mest mulig 
partikler på minst mulig anlegg. 
Basal AS og Leca International 
bygger nå en renseløsning som da 
i best mulig grad kan holde igjen 
forurensningsstoffer fra forurenset 
overvann fra veier, tunneler, 
deponier og byggeplasser.

− For å sørge for at filtermediet 
fra Leca skal fungere optimalt, 
og kreve minimalt med vedlike-
hold, er en avhengig av en god 
forbehandling. Får man til en god 
tilbakeholdelse av sedimenter vil 
en også holde tilbake store deler 
av tungmetallene i den første del 
av anlegget (trinn 1). Foreløpige 
forsøk har vist at vi har holdt 
tilbake 70 % av flere tungmetaller 
i første del av anlegget, så dette 
er så klart noe vi vil gå videre 

TESTER NY MILJØVENNLIG RENSELØSNING FOR OVERVANN:

GEIR NORDEN:
Senior Research & Development 

Manager, Leca International
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UNIKT FILTERMATERIALE: − Denne nye renseteknologien vil redusere belastningen på miljøet, og noen tungmetaller er svært giftig 
for organismer selv i små konsentrasjoner, forklarer Geir Norden i Leca International.

sitet for å kunne rense enda mer 
effektivt. 

40 ganger større overflate
− For å løse dette fant vi ut at 
hvis vi brukte en spesialleire 
og varmet den opp til en lavere 
temperatur enn vi gjøre med 
vanlige Lecakuler og Filtrali-
tekuler, da fikk vi en finere mikro-
porestruktur enn på de vanlige 
kulene, forklarer Norden. Han 
legger til at det er unikt, ingen 
andre produserer et lignende 
materiale i verden.
 
− Med denne prosessen har vi 
dokumentert 40 ganger større 
overflate i forhold til vanlige Filtral-
itekuler med samme størrelse. I 
tillegg så ga spesialleira ionebyt-
teegenskaper. Det betyr at den 
spesialproduserte leira utveksler 

litt natrium og kalium og bytter 
det ut med tungmetaller. Da drar 
de altså tungmetallene til seg, og 
fungerer derfor veldig godt som 
filtermateriale.
 
− Du må se for deg at det er 
en bitteliten dings som har en 
ladning, som en slags magnet, 
forteller Norden.
 
Mer vitenskapelig forklart oppstår 
affinitet, som er betegnelsen 
for tiltrekningskraften mellom 
kjemiske emner, som gjør at disse 
reagerer med hverandre. Det vil si 
at de lager kjemiske forbindelser. 
Positivt ladde ioner trekkes mot 
negativt ladde overflater. 

Heavy Metal Remower
Det nye filtermaterialet som blant 
annet testes ute sammen med 

Basal har fått navnet Filtralite 
HMR (Heavy Metal Remower).
 
− Denne teknologien vil redusere 
belastningen på miljøet, og noen 
tungmetaller er svært giftig for 
organismer selv i små konsen-
trasjoner, forklarer Geir Norden. 
Han beskriver Filtralite HMR som en 
leirebasert konkurrent til aktivt kull. 
 
− Aktivt kull vil virke på samme 
måten, men den er mest egnet til 
absorbsjon av organiske materi-
aler, mens dette leirbaserte filter-
materialet er bedre egnet for fjern-
ing av kationer, altså tungmetaller.
 
− På denne måten fanger vi opp 
løste tungmetaller og forurensing 
som går gjennom et anlegg uten 
å fanges opp av andre rense-
metoder. Det viser seg at leira 

"Denne teknologien vil redusere belastningen på miljøet betydelig.» 
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TESTANLEGG: Basals testanlegg på Bekkelaget i 
Oslo er plassert nettopp her fordi overvannet i området 

blir påvirket av alunskifer som avgir tungmetaller.

TRINN 1: Får man til en god tilbakeholdelse av sedimenter vil en også holde tilbake store 
deler av tungmetallene i den første del av anlegget.

vi bruker har god tiltrekningskraft 
på både kationer og anioner, noe 
som er unikt. 

Kravene om rensing kommer
− I Sverige innfører de krav for 
rensing av overvann fra vei nå. Det 
vil snart komme krav om å rense 
veivann også i Norge. Det nye filter-
systemet som Basal nå utvikler vil 
kunne håndtere dette. Vi leverer en 
liten komponent inn i filtersystemet 
til Basal, forteller Norden.
 
Det er laget to testanlegg for 
Basals nye rensesystem. Det ene 
anlegget er plassert på bygge-
tomta i regjeringskvartalet og det 
andre er plassert på Bekkelaget i 
Oslo. Basal vil bruke betongkum-
mer som bærer for renseanlegget 
og bruke en utskiftbar sekk med 
Filtralite HMR i andre og siste trinn 
av renseprosessen.
 
− Vi planlegger for at brukt filter-
materiale enten kan renses for 
gjenbruk, eller resirkuleres og 
bruke materialet til å lage vanlige 
Lecakuler, sier Geir Norden i Leca 
International. Han håper å selge 
mye av denne nye og unike løsnin-
gen både i Europa og kanskje 
også i resten av verden.
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BYGGER UT VA-ANLEGG 
I REKORDFART

AQUA-SAFE VANNKUM: Nobi AS har levert 46 Aqua-Safe vannkummer til prosjektet i Mørkveslia.

å gjøre jobben over to sesonger, 
men vi skal klare det på én, 
forteller en travel Geir Helland i 
Flage Maskin AS til VA forum.

Store dimensjoner
Nobi AS har på rekordtid levert 
totalt 116 kummer fordelt på 
46 Aqua-Safe vannkummer, 24 
DN2400 Brilliantkummer og 46 
sandfang til anlegget. 
 
Det legges store dimensjon-
er i lia i Myrkdalen. De største 
vannrørene er på Ø280 mm. 
VA-anlegget må i tillegg tåle et 
trykk opp mot PN16. Deler som 
skal tåle et så høyt trykk er ikke 
vanlig hyllevare. 

Så langt har entreprenøren Flage 
Maskin AS, i tett samarbeid med 
Basalbedriften Nobi, klart å holde 
det stramme tidsskjemaet.

− Vi vurderte å skru vannkummene 
selv, men valgte heller å bruke 
Aqua-Safe kummer fra Nobi i 
Voss.  Der har Tor-Erik Jørgensen 
gjort skrujobben. Han er en bra 
mann og leverer godt, forteller 
anleggsleder Geir Helland i Flage 
Maskin AS.

Tor-Erik Jørgensen har gjennom-
ført Basal Aqua-Safe monterings- 
kurs. Kursinnholdet har et høyere 
faglig nivå enn tilsvarende  
“spesial-område” i ADK-utdan-
ningen, noe som sikrer at monter-
ingskompetansen er ivaretatt og i 
henhold til kravene i VA-Miljøblad 
nr.112.

Sprengt marked
Helland har 25 mann som jobber 
på anlegget. 10-12 gravere og 
fire dumpere er på plass.

Utbyggingen av nytt VA-anlegg 
i Mørkveslia som er en del av 
Myrkdalen Fjellandsby, hadde 
oppstart i mai og skal være 
ferdig i november. For å klare 
den korte tidsfristen valgte 
entreprenøren å bruke Basal-
bedriften Nobi AS sin ferdig-
monterte Aqua-safe vannkum. 

Mørkveslia i Myrkdalen Fjellands-
by, er det nyeste tilskuddet til 
Vestlandets svar på Geilo. Siden 
2002 er det bygget rundt 750 
hytter i det aktuelle området, men 
når alt er ferdig skal det være opp 
mot 3000 hytter i det utbyggerne 
håper skal bli en av Norges mest 
attraktive ski- og sommerdesti-
nasjoner.

− Det hadde nok vært fornuftig 
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− Utfordringen har vært den korte 
byggetiden på VA-anlegget, 
forteller Lennart Brandt som er 
Ulefos sin distrikstansvarlig på 
Vestland og Rogaland.

− Siden de måtte ha spesial- 
varer som PN16 armatur og 
SDR9 PE-krager var leverings-
tiden en utfordring og vi måtte 
snu oss rundt. Vi klarte dette 
gjennom godt samarbeid, og 
at Odd Sivertsen har vært tidlig 
ute, slik at vi sammen har klart å 
levere. Det er nøkkelen til at dette 
har gått bra, sier Brandt.

En annen nøkkel til suksess blir 
dratt fram av anleggsleder Geir 
Helland.

− Det er et fantastisk flott mann-
skap vi har med oss her, de gjør 
en kjempeinnsats. Det er enkelt å 
styre å stelle når man har sånne 
folk med seg.

"Vi vurderte å skru kummene selv, men valgte heller å bruke ferdige 
kummer fra Nobi i Voss.» 

Basal Aqua-Safe™ vannkum er et komplett produkt som blir produsert etter konsulentenes beskrivelser i henhold 
til VA-miljøblad nr. 112 og Basal Aqua-Safe standard. VA-Miljøblad nr. 112, kravspesifikasjonen for prefabrikkerte 
vannkummer beskriver krav til styrke og sikkerhet samt krav til kvalitet og levetid.  

Basal Aqua-Safe™ vannkummer er dimensjonert for opptredende krefter, har 100 års levetid og er samtidig 
100% sikker. Samtlige bolter er tiltrukket med korrekt moment for å sikre lang levetid. Ventilene er sammensatt 
av mange deler, noe som gjør at kummene motstår store trykk. 

Fordelene med Aqua-Safe:
• Montering er utført av sertifiserte montører med spesialkompetanse
• All montering skjer innomhus i rene lokaler
• Verifiserte prosedyrer med sjekkliste for konsoll, armatur, merking og emballering
• Verifisert kompetanse på beregning ved Aqua-Safe servicekontor
• Du får én samlet faktura – sparer tid, som skaper bedre lønnsomhet
• Komplett leveranse – ren og ferdig emballert vannkum, direkte til grøftekanten

Aqua-Safe vannkum sikrer at utførelse, montering og samtlige krav i VA-miljøblad nr 112 er ivaretatt.

Basal Aqua-Safe vannkum

HISTORISK 
BAKTEPPE
Voss Fjellandsby ble 
etablert i 1998. I 2002 ble 
den første hytta ferdigstilt. 
I 2010 ble området regul-
ert for opptil 3400 fritids-
boliger, og i 2013 skiftet 
de navn til Myrkdalen 
Fjellandsby. Utbyggingen 
i Mørkveslia er det nyeste 
tilskuddet til fjellandsbyen.
Så langt er 735 hytter 
ferdigstilte i området.

Utbyggerne har en visjon 
om å bli «Nordens mest 
attraktive fjelldestinasjon for 
heile familien – heile året».

− Det er mye aktivitet og maskiner 
i gang her. Jeg har aldri opplevd 
maken til tørke her på Vestlandet, 
så vi har en utfordring med støv. 

Da er det en stor fordel at Basal 
Aqua-Safe vannkum fra Nobi 
kommer ferdig montert, rengjort 
og emballert. 

− Dette er en stor jobb for vår del, 
kan Odd Sivertsen i Nobi fortelle.

− Det største problemet var at det 
skulle bygges et PN16-anlegg 
med høyt vanntrykk på 15-17 
kilo, vanlig driftstrykk 5-7 kilo. 
Utfordringen med å få tak i 
PN16-armatur fikk vår leverandør 
Ulefos ESCO.

Godt samarbeid har vært 
nøkkelen til suksess
Mange av delene som har vært 
etterspurt i Voss er norskprodusert 
i Kongsberg hos Ulefos ESCO. 
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MONTERT I FABRIKK: Tor-Erik Jørgensen i fabrikken til Nobi AS på Voss har gjennomført Basal Aqua-Safe monteringskurs. Kunnskapen 
sikrer en komplett kumleveranse der er alle kravene i VA-Miljøblad nr.112 er ivaretatt. (Foto Nobi AS) 

Bransjens sikreste vannkum monteres innomhus i rene lokaler, av montører med spesial- 
kompetanse. Basal Aqua-Safe er dimensjonert for opptredende krefter og kommer  
med dokumentasjon på at krav i VA miljøblad nr. 112 er fulgt. 

EN VANNKUM SOM HAR 100 ÅRS LEVETID OG SOM ER 100% SIKKER. 

Bare betong varer evigBare betong varer evig

BASAL AQUA-SAFE: TRYGGHET FOR GENERASJONER 
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− OM NOEN ÅR ER DET INGEN SOM 
SKRUR KUMMER PÅ ANLEGG

ESPEN MIKALSEN NOBI AS:

For flere år siden var det helt 
vanlig at man sto og skrudde 
sammen nye vannkummer i 
grøfta. Men dagens strenge 
krav til kvalitet og økonomi gjør 
at mange flere velger prefabrik-
kerte Aqua-safe vannkummer 
som er underlagt tredjeparts 
godkjenning. Bergen er blant 
de første kommunene som har 
valgt å legge inn et krav om slik 
godkjenning for sine leverandør-
er av vannkummer. 

Begge fabrikkene til Nobi AS har 
sammen med åtte andre Basal-
bedrifter sertifikat som bekrefter at 
alle krav til vurdering, kontroll og 
krav til produksjonskontrollsystem 
(PKS) er oppfylt, og i samsvar med 
kravene ifølge spesifikasjoner til 
VA-miljøblad nr.112 og Basals 
egne kontrollrutiner og standard 
på fabrikkene.                    
                    
− Oversatt betyr det at Kontroll-
rådet som er et tredjeparts 
kontrollorgan, gjør revisjon av 
bedrifter for å kontrollere at 
de tilfredsstiller kravene i 
VA-miljøblad 112. Kontrollrådet 
har samme status som Veritas, 
og er et akkreditert selskap som 
kan foreta slike revisjoner, fortell-
er Espen Mikalsen, daglig leder i 
Nobi AS til VA forum. 

Tredjeparts godkjenning gir 
trygghet
− Hva betyr en slik tredjeparts 
godkjenning i praksis for produsen-
tene og for kjøperne? 
− For kundene, enten det er 
eieren av anlegget eller entre-
prenøren, er det en trygghet å 
vite at leverandøren har kvalitets-
sikret sin leveranse. Entreprenøren 
står som garantist og eieren vil 
ha best mulig kvalitet. Det at vi 
leverer etter standarder bidrar til 
dette. For entreprenøren er det 
en ekstra trygghet å bare ha én å 
forholde seg til. Det er kun oss, og 
vi kan dokumentere at vi har fulgt 
standardene, sier Mikalsen.

− Under produksjon tester vi 
alle våre produkter. De blir fysisk 
styrketestet og vi gjør også 
tester ved beregninger. I den 
løpende produksjon må vi uansett 
produsere i henhold til de kriteri-
ene Basal har, og i neste omgang 
sjekker Kontrollrådet at vi har gjort 
jobben etter kriteriene.

− Mange steder i landet leveres 
fortsatt vannkummer slik at 
grossist leverer sammenskrudde 
armaturer til kumprodusent. 
Kumprodusentens oppgave er da 
å feste armatur til sine kumbun-
ner med konsoller. Da kan 
ikke kumleverandør garantere 
vannkummen, selv om det tilsyne-
latende kommer komplett «ferdig 
skrudd», understreker Mikalsen.

Vinn-vinn-situasjon
− Du kan si at hvis du får et produkt 
som ikke har vært gjennom samme 
kontrollregime, sier det seg selv at 
risikoen for at noe kan gå galt øker, 
forteller Mikalsen. Han mener at 
tredjepartskontroll er en vinn-vinn-
situasjon.

− Vi selger gode produkter og 
det er lønnsomt også for de som 
skal montere kummene og sette 
den i grøfta. Det gir langt mindre 
timeverk på anlegg, er bra for HMS 
på prosjektet og bra for fremdrift-
en siden arbeidet går fortere.

− Jeg fatter ikke de som kjøper en 
kum i dag, og velger å selv stå i 
grøfta å skru. Om noen år er det 
ingen som skrur på anlegg.

Spesialister gjør jobben best
Mikalsen trekker fram at de i Basal 

ESPEN MIKALSEN:
Daglig leder, Nobi AS

"For kundene, enten det er eieren av anlegget eller entreprenøren, er det en 
trygghet å vite at leverandøren har kvalitetssikret sin leveranse.» 
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har godt utdannede personer som 
skrur hver dag under kontrollerte 
forhold i egnede lokaler. 

− De blir enormt gode på dette. De 
har all kunnskapen og alt verktøy 
som trengs. Du kan jo prøve selv 
å se om du slår et bilverksted på 
dekkskifte, sier han for å illustrere 
poenget.

Han forteller at de fokuserer på 
kvalitet under produksjonen, men 
legger til at dette også er økono-
misk lønnsomt for kunden.

− Tenk deg også hvis du er entre-
prenør og får alle disse dyre delene 
inn på et anlegg, det skal ikke mye 
til før ting blir ødelagt i et midler-
tidig varedepot.

Bergen går i bresjen
Bergen kommune har laget en egen 
VA-norm. Der det kommer frem at 
de vil at delene i vannkummene 
skal fabrikkmonteres. 

− Det er jo en tillitserklæring som 
vi er ydmyke i forhold til. Vi ser jo 
at det meste vi leverer nå er ferdig-
montert. 

I VA-normen til Bergen kommune 
heter det blant annet at kummene 
skal skrus sammen innomhus. 
Hvis du fortsatt ønsker å skru 
sammen armaturene i vannkum-
men på anlegget, må du lage et 

midlertidig bygg slik at jobben 
kan gjøres innomhus. Bygget skal 
være tørt og holde minimum fem 
grader.

− Vi er glade for at Bergen 
kommune våger å ta et slikt stand-
punkt. De har sett at dette er et 
fremskritt og at ferdig prefabrikkert 
og sammenskrudd er fremtiden. 

Andre kommer etter
Voss kommune har tatt etter 
Bergen, og de omkringliggende 
kommunene skuler også mot 
Bergen. 

− Jeg tror at de ser på dette nå.

− Hvordan praktiseres dette 
nasjonalt? 
− Det er jeg ikke sikker på, men så 
vidt jeg vet er det mange steder i 
Norge der dette følges opp. Det 
overasker meg egentlig at ikke alle 
vil ha tilsvarende VA-norm som 
den i Bergen, fordi om noen år er 
dette standarden, mener Espen 
Mikalsen.

− For oss har dette vært veldig 
spennende å arbeide med. Det 
produktet vi leverer er vi utrolig 
stolte av, og folkene våre legger 
virkelig sjelen sin i dette. Folk 
på fabrikken går rundt med filler 
og pusser og gnikker så Aqua-
Safe vannkummene våre skinner. 
Vi har en helt annen holdning til 

• Brødrene Ulvestad 
     Cementvarefabrikk AS
• Holmen Betong AS
• Loe Rørprodukter AS
• Loe Rørprodukter Narmo
• Midt-Norsk Betong     
     Mosjøen AS
• Midt-Norsk Betong 
     Verdal AS
• NOBI Askøy AS
• NOBI Voss
• Ølen Betong AS
• Østfold 
     Betongprodukter AS

Du kan lese mer om 
Kontrollrådet på 
kontrollbetong.no

Det er ti Basalbedrifter som 
er Aqua-safe sertifisert av 
Kontrollrådet:

FAKSIMILE: Utdrag fra Bergen kommunes VA-norm.

vannkummen i dag enn for bare 
noen få år tilbake.

Nobi AS er et familieeid betong- 
og industrikonsern som har fabrik-
ker på Askøy og Voss. 
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som er gjenstand for digitalisering, 
men de har også andre utviklings-
prosjekter i støpeskjeen. 

− I disse to prosjektene samar-
beider vi med Process Partner, 
men vi ser også for oss å samar-
beide med andre blant annet 
AVK-Group som leverer armaturer 
og ventiler. 

Umiddelbar alarm
Det er batteridrevne sensorer og 
loggere som sender inn data fra 
kummene trådløst via GSM, GPRS 
eller Narrowband IoT (NB-IoT) og 
LTE-M.

  − Hvis det ikke er noen hendelser 
rapporter loggene daglig, men ved 
hendelser rapporter sensorene 
umiddelbart og sender ut en 
alarm, forteller salgsleder Dag 
Thorstensen i Process Partner AS.

 − Hvis et sandfang går tett eller må 
tømmes og renses, går alarmen. Da 
kan man sende ut folk som renser 
sandfanget slik at man unngår 
oversvømmelser og uønsket 
forurensing. Hvis det oppstår en 
«overflow» i en vannkum vil også 
alarmen gå. Fordi hvis det samti-
dig oppstår undertrykk i drikke-
vannsledningen vil det gjøre at man 
suger inn vann som kan forurense 
drikkevannet. I tillegg til at man da 
raskt kan sende ut personell for 

BASAL DIGITALISERER 
VANNKUMMER OG SANDFANG

"Med slike overvåkningssystemer kan man få bedre kontroll for å hindre flom og 
flomskader, og får målt kapasiteten til de ulike anleggene kontinuerlig."

Norske kommuner ønsker å 
digitalisere VA-nettet, derfor har 
Basal AS inngått et samarbeid 
med Process Partner AS som 
er en del av Axflow gruppen i 
Norge, for å gjøre sine tekniske 
installasjoner høyteknolo-
giske. − Ved å installere følere 
og sensorer i vannkummer 
og sandfang tilfører man dem 
ekstra funksjonalitet som gjør 
at VA-nettet blir sikrere, og 
samtidig rimeligere å drifte, sier 
administrerende direktør Geir 
Skjørberg i Basal AS. 

Den nye teknologien gjør det mulig 
å overvåke både vann- og avløps-
nettet automatisk. Man slipper å 
sende ut personell for å sjekke om 
alt er bra i en vannkum eller i et 
sandfang. For kommunene som 
satser på å digitalisere VA-nettet 
er det mye tid og penger å spare 
på digitaliseringen.

  − Vi kan si at tradisjonelle 
tekniske installasjoner er iferd 
med å bli høyteknologiske. Vi 
tilfører dem ekstra funksjonalitet. 
En tilleggstjeneste som gjør at 
produktets kvalitet, og funksjona-
litet heves, forklarer Skjørberg.

I øyeblikket er det Basals vannkum 
Aqua-Safe og sandfangkummer 

DAG THORSTENSEN:
Salgsleder,

Process Partner AS

GEIR SKJØBERG: 
Administrerende direktør, 

Basal AS
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å rette opp feilen, kan man også 
sende ut varsel til befolkningen om 
å koke drikkevannet.

Melding på mobilen
Rapportene eller alarmene kan 
sendes direkte til kommunens 
servere.

 − Men vi har også en app som gjør 
at rapporter og alarmer sendes til 
mobiltelefon til de som er på vakt 
eller har ansvaret for VA-installa-
sjonene, forteller Thorstensen. 
 
Utstyret kan også sende informa-
sjon til kommunens overordnede 
SCADA-systemer. (Supervisory 
control and data acquisition for 
styring og overvåking av automa-
sjons- eller styringssystemer).

 − Selv om teknologien tar et nytt 
steg nå, er systemet gjennom-
prøvd gjennom mange år. Vår 
franske leverandør har holdt på 
lenge i VA-bransjen. Utstyret kan 
også brukes i sedimenterings- 
og fordrøyningsmagasiner, åpne 
fordrøyningsdammer, stikkrenner, 
rørmagasiner og rensemagasiner. 

Stor interesse for teknologien
Thorstensen mener at det viktigste 
bidraget den nye teknologien gir 

SENSORER: Digital overvåkning av VA-nettet vil blant annet kunne hindre flom og 
forurensning av drikkevann. På bildet monteres slikt utstyr i eksisterende kummer.

er at man har kontroll på forhånd, 
før noe går galt (preventiv effekt).
 
  − Overvann er et stort problem, 
belastningen øker på det kommu-
nale nettet fordi det blir mer og 
mer nedbør. Med slike systemer 
kan man få bedre kontroll for å 
hindre flom og flomskader, og 
får målt kapasiteten til de ulike 
anleggene kontinuerlig.

 Han opplever at det er stor inter-
esse for å digitalisere VA-nettet. 
Målet med å få til overvåkning er 
at man slipper å reise ut på tilfeld-
ige besøk. 

 − Systemet tar også med seg 
vannkvalitet, slik at man kan måle 
PH-verdi, turbiditet, konduktiv-
itet, oksygen og gjøre H2S-måling 
i kummene. Det siste er for å ha 
kontroll på blant annet korrosjon. I 
den sammenheng har vi i gang et 
nytt forsøksprosjekt med Basal.

Tilbyr en god løsning
Basal tok kontakt med Process 
Partner AS sommeren 2020.

 − Samarbeidet har vært bra, med 
god dialog. Vi tilbyr en løsning 
sammen, der vi leverer vår del 
av teknologien. Basal tar seg av 

førstehåndservice mens vi følger 
opp vårt utstyr. Vi konfigurerer opp 
data- og telemetriloggere, men 
også tråløse sensorer for kundene, 
forteller Dag Thorstensen.

 − Noe som også er litt unikt med 
våre sensorer er at vi kan montere 
utstyret i kummer uten at man må 
stenge en vei i lang tid. Det batteri-
drevne utstyret vårt er ikke større 
enn en brusboks og lar seg enkelt 
montere på plass. Med vårt utstyr 
kan du åpne veien raskere fordi vi 
har trådløs kommunikasjon med 
loggerne. Vi kan kalibrere dem 
på avstand, enten fra veigrøfta 
eller fra kontoret uten å ha stedet 
unødvendig lenge stengt.

 Thorstensen legger til at batteri-
ene har opptil ti års levetid.

− Det er selvsagt avhengig av 
bruken. Systemet måler normalt 
f.eks bare hver time, men ved 
oversvømmelse øker frekvensen 
fordi vi har en ekstra smartsensor 
som kun slår inn når vannivået 
overstiger denne sensoren (denne 
overvåker vannivået hvert 10 sek). 
Dette sparer masse batterikapa-
sitet. Det er vanskelig å si 100 
prosent, men normalt vil batteriet 
holde i fem til ti år. 
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Norges miljø og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) på Ås.

 NMBU er involvert i flere prosjek-
ter i Verdalsvassdraget som er 
en kjent lakseelv i Trøndelag. 
Vassdraget har rundt 40 side-
bekker, og i kun fire-fem av disse 
er status for sjøørreten at man når 
miljømålene i vannforskriften om 
«god økologisk tilstand». 

Fisketerskler er en enkel løsning
− Vi ser hele 80 % reduksjon i 
antall fisk sammenlignet med en 
«naturtilstand» før de store drifts- 
endringene i jordbruket kom fra 
50-tallet av. I samtlige Trondheims- 
fjordvassdrag har det vært 
fiskestopp på sjøørret siden 
2009. Antall kilometer tilgjengelig 
bekk for fisken har gått ned. Det 
skyldes i stor grad bekkelukkinger 
og kulverter i tilknytning til veier. 
Det er alt for ofte at vi finner noe 
galt med kulverter, men ofte er 
det enkle løsninger som skal til 
for å bedre forholdene eller sørge 
for at problemer ikke oppstår når 
inngrep gjøres, sier Stensland.

 − I en av bekkene i Verdal gikk det 
et 30 meter langt rør. På dugnad 
skrudde vi, og den lokale jeger- 
og fiskerforeningen, på plass åtte 
fisketerskler. Da fikk vi to kilome-
ter ny bekk for kun 10 000 kroner. 
Der hadde det ikke vært fisk på 
over femti år. En av grunneierne 

ble så glad at han måtte gråte da 
han så fisk i bekken, forteller han. 
Stensland legger til at betongrør 
med ferdige terskler også er greie 
løsninger.

Sjøørreten er en god miljøindika-
tor for helsetilstanden i små og 
mellomstore vassdrag i Norge. 
Den trives godt i bekker, ofte bare 
noen centimeter dype og kanskje 
bare en halvmeter bred. 

  − Bekkene er gjerne så små at vi 
kanskje ikke tenker på at her går 
det fisk, og at det ikke gjør noe om 
vi endrer litt på dem. Når boliger, 
jernbanelinjer og nye veier skal 
bygges har bekkene ofte stått 
igjen som taperne, og det gjør de 
fortsatt, forteller Stensland.

FISKETERSKLER FIKK FISKEN 
TILBAKE ETTER FEMTI ÅR
I år startet FNs tiår for natur-
restaurering. I Norge har vi 
tusenvis av stikkrenner og 
kulverter som av ulike årsaker 
hindrer naturlig fiskevandring 
i bekker og vassdrag. – Det er 
ofte ikke så mye tid eller penger 
som skal til for å gi fisken tilgang 
til bekkene igjen, sier første-
amanuensis Stian Stensland til 
VA forum.

I restaureringstiåret blir det over 
hele verden satt i gang et stort 
arbeid for å gjenskape ødelagt 
og tapt natur. Et av målene er å 
tilbakeføre bekker og vassdrag slik 
at de igjen blir gode leveområder 
for fisk og andre ferskvannsdyr. 
Stensland forteller at det dessverre 
er mange plasser i landet som 
sliter, og trekker fram vegbygging 
og landbruk som verstingene.

Bør ringe en bjelle
− Hver gang vi har et inngrep i 
vann bør det ringe en bjelle om 
at det kan involvere fisk. Vi har 
en forskrift for fysiske tiltak i 
vassdrag. Den sier at hvis det er 
tiltak som berører fisk skal det 
søkes tillatelse hos Statsforval-
teren. Dette gjelder kulverter og 
andre tiltak som kan berøre fisk og 
annet liv i bekken eller vassdraget, 
forteller Stensland som jobber ved 

MILJØMANGFOLD:

STIAN STENSLAND:
Førsteamanuensis, Norges miljø og 

biovitenskapelige universitet (NMBU)

"På dugnad skrudde vi, og den lokale jeger- og fiskerforeningen, på plass 
åtte fisketerskler. Da fikk vi to kilometer ny bekk for kun 10 000 kroner."
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ENKEL MONTERING: Kulvert med fisketerskler. (Foto: Stian Stensland, MNBU)

GODT SAMARBEID: I Valbekken i Verdal monteres åtte løsterskler i et 30 m langt rør. 
Finansiering fra Redd villaksen. F.v. maskinbas Terje Jünge, John Olav Oldren i Verdal 
jeger- og fiskerforening, Stian Stensland – NMBU, grunneier Reidar Berg. (Foto: Stian 
Stensland, MNBU)

Må snakke sammen
Stensland mener at det er for lav 
kompetanse på fiskepassasjer, 
og at det ofte svikter på flere 
plan. Både hos utbygger, offentlig 
kontrollmyndighet og til sist hos 
entreprenøren.  
  
− Kommunene har naturligvis 
også for dårlig kunnskap om dette 
temaet. Det er også et problem at 
etatene ikke snakker seg imellom, 
da blir det ofte dårlige løsninger.

  − Hva skal man gjøre for å bedre 
dette? 
  − Vi trenger kompetanseheving 
i alle ledd, men hver enkelt 
kommune, gårdbrukere eller entre-
prenør kan ikke være eksperter 
på dette. Derimot bør Statsfor-
valteren ha kompetansen. Men 
for alle andre aktører ville det 
hjelpe at man var mer bevisst.  
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Også må alle som er involvert snakke 
sammen slik at alle ledd velger de 
riktige tekniske løsningene. 

 − Helst bør man bevare det 
naturlige og videreføre bekke-
bunnen i halvkulvert om bekken 
skal krysses. Og må det legges 
kulvert, så må den ha minst mulig 
fall, terskler og kulp ved utløpet av 
kulverten slik at fisken får mulighet 
til å svømme opp i røret. Det vi 
må unngå er vandringsbarrierer 
for fisken. Det gjelder ikke bare 
gytefisk som kan klare relativt 
store sprang, men også ungfisk 
(<20 cm) som er dårligere til å 
forsere hindre og har hyppige og 
viktige næringsvandringer innad 
i og mellom bekker. Til sist må 
tiltakene evalueres og se om de 
faktisk fungerer godt nok. Det ser 
vi dessverre altfor sjelden gjøres. 

Kompetanse og bevisstgjøring
Det er altså et mangehodet troll 
som skaper problemer for fisken i 
våre vassdrag. 

− Hvor skal vi begynne for å rette 
opp forholdene?
− Vi må forebygge videre skade 
og hindre nye uheldige inngrep. 
Vi trenger å få på plass mer 
kompetanse og vi trenger bevisst-
gjøring og bedre kommunikasjon 
mellom de ulike etatene som 
landbruk, miljø og teknisk på 
fylkes og kommunalt nivå, mener 
Stensland. Han legger til at en 
av de store utfordringene er å få 
kartlagt stikkrenner og rør som 
ikke fungerer.

Mangler midler til kartlegging
− Det finnes titusentalls kulvert-
er rundt omkring i Norge, og for 
mange vet vi ikke om de fungerer 
som fiskepassasje. Når vi skal 
kartlegge en bekk har vi som regel 
at alle bekkekrysninger sjekkes. 
Ofte finner vi kulverter som hindrer 
eller stopper fisken. Det er miljø-
forvaltningen, dvs. Statsforval-
teren og kommunene som må ha 
ansvaret for å sjekke at kulverter og 
stikkrenner fungerer, sier Stensland. 

 − Enkelte ganger er det ikke så mye 
som skal til for å rette opp i dårlige 
løsninger. Det finnes også en del 
midler som kan søkes på fra Miljø-
direktoratet, fylkeskommunene m.fl.   

 Stensland forteller at manglende 
midler til å påvise problemene er 
den største utfordringen.

  − Dessverre er det få ressurser til 
dette og i praksis blir det ikke gjort 
mange steder.

 Det er ikke mange områder som 
er kartlagt og gått over system-
atisk, unntakene er blant annet 
Gaula, Orkla og Verdal i Trøndelag. 
Det er også i gang godt arbeid 
rundt Oslofjorden, på Sørlandet 
og i Rogaland. Det er imidlertid 
en stor utfordring at det ikke er 
avsatt ressurser til en helhetlig 
kartlegging over hele landet. Ofte 
er slike systematiske karlegginger 
oppstått som følge av lokale, frivil-
lige ildsjelers engasjement, mener 
Stian Stensland ved MNBU.

TIL VENSTRE: Et sjeldent syn i Norge. Ny «halvkulvert» under 
Fylkesvei 6578 Lebergsveien, med bevart bekkebunn og naturlig 
bekkebredde. Laks, sjøørret og ål har siden ca. 2012 kunnet 
svømme fritt opp og ned i Loa, et viktig sidevassdrag til Gaula i 
Melhus kommune. (Foto: Morten André Bergan, NINA).

TIL HØYRE: Eklobekken under FV757 Vukuvegen i Verdal. I 2017 
fikk Statens vegvesen lagt inn ny kulvert (t.h.) med faste terskler 
for å lette fiskevandring. Dessverre går det meste av vannet i det 
gamle røret (t.v.) siden entreprenør la det nye røret høyere enn 
det gamle. I tillegg mangler det satskulper under begge kulverter. 
(Foto: Stian Stensland, MNBU)

To nyttige informasjonsskriv for mer kunnskap om frie fiske-

veier er Statens vegvesen sin publikasjon «Frie fiskeveger», og 

«Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø» fra NORCE (Norwe-

gian Research Center).
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KULVERTER OG STIKKRENNER:

MENNESKESKAPTE HINDRE ER 
EN STOR UTFORDRING

NJFF og andre ønsker å bidra til 
at dette kan løses.

 − Hvordan kan dere bidra?
 − Det er til dels vanskelig å få 
midler til å utrede bekker og 
vassdrag slik som blant annet 
Statens vegvesen har gjort for 
noen av sine veier. Der er det altså 
gjort noe, ellers er det litt spredt 
hva som er blitt kartlagt. Men du 
har betydelig frivillige aktivitet 
blant våre medlemmer som også 
bidrar til kartlegging lokalt, og alle 
bekker er tross alt lokale for noen.

Appen AMBER
NJFF er for tiden med på å teste ut 
en ny europeisk utviklet app som 
heter AMBER (Adaptive Manage-
ment of Barriers in European 
Rivers). Det er Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) som har 
ansvaret for å tilpasse appen til 
norske forhold.

   − Det er en app der vi alle kan 
registrere fiskebarrierer og andre 
vassdragsrelaterte ting når vi er ute 
på tur. Appen blir lansert nå i midten 
av september, sier Fjeldseth.

 Han forklarer at ørreten ikke er en 
veldig utholdende svømmer. 

 − Det gjelder egentlig de fleste 
ferskvannsfisker. Hvis det blir for 
mange utfordringer får de melke-
syreopphopning og da stivner 
muskulaturen. Det er utrolig hva 
disse fiskene kommer forbi, men de 
sliter hvis et rør eller en kulvert blir for 
langt, har for høy stigning og at vannet 
derfor har veldig høy hastighet.  

De største syndebukkene som 
skaper fiskebarrierer er veibyg-
ging og landbruk ifølge Norges 
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). 
− Veier er en kjempeutfordring, 
og landbruk en litt annen type 
utfordring. Rørene i landbruks-
sammenheng er ofte for lange 
og underdimensjonerte. Men 
hvis det er tilstrekkelige dimen-
sjoner på slike rør, kan de 
fleksible fisketersklene være 
en genial løsning, sier fiskekon-
sulent Øyvind Fjeldseth i NJFF. 

Det er et stort antall kulverter, 
stikkrenner, demninger og andre 
hindre som fungerer som barrierer 
for ferskvannsfisken rundt om i 
bekker og vassdrag i Norge.

 − Hva kan vi gjøre for å gi fisken 
bedre levekår?
  − Helst bør en fjerne ugunstige 
terskler og  lage fiskevandrings-
vennlige passasjer under vei og 
annet, eller lage en trappeløsning 
dersom det løser utfordringen, 
mener Fjeldseth, men legger til at 
det ofte er kostbare prosjekter der 
man først må få tillatelse for å gjøre 
endringer, og i tillegg skaffe midler. 

Fisketerskler kan hjelpe
− Fleksible fisketerskler kan hjelpe 
i mange kulverter, men ofte må 
man endre på røret. Det beste er 
halvkulvert eller bro der bekke-
løpet videreføres. Det beste for 
miljøet og fiskens vandring opp 
og ned, er å ha en elvebunn som 
er naturlig, sier fiskekonsulenten.

  − Vi ser at det er et stort uforløst 
potensial for fiskearter som 
vandrer. Ulike menneskeskapte 
hindre er en stor utfordring. Vi i 

Finnes mange gode løsninger
NJFF har startet et stort prosjekt 
der de kartlegger og restaurerer 
forholdene for sjøørret rundt 
Oslofjorden. 

  − Når vi sjekker ut bekkene er det 
ofte bra forhold ovafor kulvertene, 
men at fisken ikke kommer inn i 
og gjennom kulverten, forteller 
Fjeldseth. 

Han tror at ulike typer moderate 
terskler i kulverter og stikkrenner 
er en god løsning for at fisken kan 
komme seg mer uhindret rundt. 

 − Fleksitersklene er laget for at 
ting ikke skal stoppe seg til. Vi 
vet at de gir en god effekt der det 
ikke er for bratt. Jeg har troen på 
disse. I tillegg er det laget andre 
varianter med trestokker eller 
betong som lager små vannspeil 
på veien i kulvertene. Veivesenet 
har faktisk gjort en del på dette. 

ØYVIND FJELDSETH:
Fiskekonsulent, Norges 

Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

"Det er til dels vanskelig å få midler til å utrede 
bekker og vassdrag."
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I 2021 er naturmangfold er for alvor satt på dagsorden både internasjonalt gjennom FN og EU, og nasjonalt med 
ny strategi for restaurering av vassdrag. Verdens bekker og vassdrag skal kartlegges og restaureres. Her er lista 
over de viktigste satsingene:

MILJØMANGFOLD

• FNs bærekraftsmål nr. 6 og 15 har delmål om å restaurere vannrelaterte økosystemer.
• FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering.
• EUs naturmangfold-strategi har blant annet som mål å restaurere 25.000 km vassdrag.
• Miljødirektoratet lanserte nasjonal strategi for restaurering av vassdrag i Nasjonalt seminar om emnet 16.-17.9.21.
• Samme dag lanserte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) sitt prosjekt for folkeforskning og kartlegging av 
 vandringshindre i vassdrag.

interesserte i slik aktivitet kan 
gjøres ved hjelp av såkalt folke-
forskning. Dette bidrar til økt 
deltakelse og legger til rette for 
medvirkning.  
 
 Kjernen i dette NIVA-ledete pilot-
prosjektet, som gjennomføres på 
oppdrag fra Miljødirektoratet, er 
å samle data om både kjente og 
ukjente vandringshindre i én felles 
database som støtte for restau-
reringstiltak i vassdrag. Eksem-
pler på vandringshindre kan være 
terskler, demninger og kulverter.  
 
– Folkeforskning trekkes i økende 
grad frem som viktig for å invol-
vere og engasjere allmenheten i 
miljømessige problemstillinger. 
Folkeforskning innebærer å 
invitere folk flest, eller definerte 
grupper, til å bidra aktivt inn i 
forsknings- og forvaltningsrelat-
erte aktiviteter, sier NIVA-forsker 
Line Barkved. 

Bygger på eksisterende app
Allmennheten oppfordres til å 
bidra til innsamling av informa- 
sjon ved å bruke AMBER Barrier 
Tracker-appen. Appen er utviklet 
for bruk i folkeforskning av 
Natural Apptitude som del av et 
EU-finansiert prosjekt, AMBER 
(Adaptive Management of Barriers 
in European Rivers). Målet med 
prosjektet var å få på plass en 
tilpasningsdyktig vannforvaltning 
med hensyn til drift og funksjon 
av vandringshindre i europeiske 
vassdrag. 
 
Dette vil på sikt bidra til en 
effektivisering av arbeidet med 
rehabilitering og restaurering av 
langsgående kontinuitet i elver 
og bekker. Dette er viktig for at 
økosystemene skal fungere godt. 

 AMBER-prosjektet har siden 
2016 jobbet målrettet for å samle 
inn informasjon om vandrings-

VIL KARTLEGGE NORSKE VASSDRAG 
MED FOLKEFORSKNING
Fra høsten 2021 kan du ved hjelp 
av smarttelefonen din bli med 
å kartlegge såkalte vandrings-
hindre i Norges vassdrag. Norsk 
institutt for vannforskning 
(NIVA) er i gang med et pilot-
prosjekt som benytter folke-
forskning for å samle inn viktig 
informasjon om landets elver 
og bekker.

Det er et overordnet ønske fra 
forvaltningen om at allmennheten 
i større grad involveres i innsam-
lingen av data knyttet til våre 
naturressurser. Dette vil kunne gi 
forvaltningen tilgang til en større 
mengde informasjon som det 
ellers er vanskelig å samle inn ved 
tradisjonelle undersøkelser, skriv-
er NIVA på sine hjemmesider.

Støtte for restaureringstiltak
Å involvere ulike grupper og 
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hindre i europeiske elver i en felles 
database (The AMBER Barrier 
Atlas). Data som samles inn i det 
NIVA-ledete pilotprosjektet vil 
også lagres og deles med andre 
brukere i dette atlaset. På sikt er 
det et ønske om at det opprettes 
en nasjonal database for bedre å 
sikre nasjonale data, og for å få 
enklere tilgang. Dette er aspekter 
som kartlegges i pilotprosjektet.

Skal bidra til internasjonal 
forskning
– Ved å knytte oss til AMBER-
prosjektet som en del av vår 
nasjonale pilot, vil vi bidra med 
informasjonsflyt på tvers av lande-
grenser som kan brukes til inter-
nasjonal forskning og vannforvalt-
ning. I tillegg får vi mulighet til å 
knytte kontakt med organisasjon-
er i andre land og utveksle erfar-
inger på tvers, både om tematik-
ken vandringshindre spesifikt og 
bruk av folkeforskning i miljø-
forskning og forvaltning generelt, 
sier Johnny Håll, forsker i NIVA og 
prosjektleder for pilotprosjektet.

Bredt sammensatt pilotgruppe
I det norske pilotprosjektet er det 
nedsatt en gruppe bestående av 
representanter fra vannforvaltnin-
gen, forskningen og andre interes-
seorganisasjoner med tilknytning 
til vassdragene våre. Pilotgruppen 
har blant annet fått i oppgave å 
oversette appen til norsk, samt å 
teste ut hvordan appen fungerer 
under norske forhold. Overset-
telsen var ferdig i begynnelsen 
av mars 2021, og vil inkluderes 
i appen som en del av en større 
oppdatering i juli-august. 

 Uttestingen av appen ute i felt 
startet i slutten av april med den 
engelske versjonen, og vil pågå 
frem til oppdateringen er på plass 
i begynnelsen av september.  

 – Under testperioden ser vi blant 
annet på brukervennlighet, hvor 
godt eksemplene i appen passer 
til norske vandringshinder, hvor 
dekkende appen er for de typer 
vandringshinder vi har, samt hvor 
godt appen fungerer uten inter-
nettdekning, sier Håll.   

Pilotprosjektet ble presentert 
og AMBER Barrier Track-appen 
ble lansert for allmenheten på 
Nasjonalt seminar om restaurering 
av vassdrag og våtmarker i regi av 
Direktoratsgruppa for vannforvalt-
ning 16.-17. september. 

(Kilde: Niva.no)

AMBER-APPEN: Track-appen kan lastes 
ned i norsk versjon for både iPhone og 
Android.

Fleksiterskler er en funksjonell, enkel og rimelig løsning for å opprettholde fiskevandring i kulverter. 
Fleksitersklene kan tilpasses kulvertform og størrelse, samt fiskearter og -størrelse. Løsningen er rask å 
planlegge og installere, har lavt vedlikeholdsbehov og mer enn 20 års levetid. Tersklene “legger seg ned” 
ved høy vannhastighet og opprettholder kulvertens kritiske kapasitet og selvrensing. Slik unngår man å få 
problemer under flom og ekstremvær. 

Terskler i en kulvert bidrar til å:
• redusere vannhastighetet i nivået nær bunnen.
• øke dybden på vannstrømmen.
• bryte opp laminære strømmer og skaper gunstig turbulens.
• slippe forbi stein og annet materiale som kommer drivende i elva. 
• tillate fiskepassasje både på høy og lav vannføring.
• øke miljøkvaliteten på vassdraget.

Basal, i samarbeid med Sweco Norge, leverer fleksiterskler til det norske markedet.  Dette er et betydelig 
bidrag i arbeidet med å styrke fiskebestander i norske vassdrag. Fleksitersklene bidrar til å skape hvileplasser 
og strømhvirvler som hjelper fisken opp kulverten.

Ta kontakt med din lokale Basal-bedrift for mer informasjon.

FLEKSITERSKLER I BETONGRØR SIKRER FISKE-
VANDRING I STIKKRENNER OG KULVERTER 



32

med stort potensial, og dette åpner 
et helt nytt marked for aluminium, 
sier Harald Justnes, som er sjefs-
forsker ved SINTEF Byggforsk og 
professor ved NTNUs Institutt for 
materialteknologi.

Store kutt i CO2  
Aluminiums-armert betong har 
en sammensetning som har 
store klimafordeler. På grunn av 
lavere innhold av klinker (kalsin-
ert kalkstein) gir den lavere 
CO2-avtrykk.

  Siden klinker-erstatningen, som 
brukes i denne betongen, brennes 
på mye lavere temperatur enn 
klinkeren som brukes i vanlig 
sement, fører også dette til et mye 
lavere CO2-utslipp. 

Støtte til videre forskning
For Hydro, som leder pilotpros-
jektet, kan nybrottsarbeidet føre 
til mange nye arbeidsplasser hvis 
prosjektet lykkes. I tillegg til ny 
platting utenfor Geitbåtmuseet 
har de nettopp fått støpt ny kai 
av den nye betongtypen som skal 
på plass på Hydro Aluminium 
på Sunndalsøra. Det er ei slags 

fergekai for last og tungtransport, 
dermed får de testet at materialet 
tåler tunge belastninger.

 Det fire år lange forskningspro-
sjektet er nå ferdig, med de fikk 
positivt svar på søknaden til 
Forskingsrådet om ytterligere 19 
millioner kroner til fase to tidligere i 
sommer.   

 Så vil tiden vise om dette kan bli 
en virkelig betongrevolusjon.

(Kilde: Gemini.no og nrk.no)

KAN EN VILL IDÉ REVOLUSJONERE 
BETONGINDUSTRIEN?

HARALD JUSTNES: 
Kjemiker, SINTEF 

(Foto: SINTEF)

Alle sa «dette går ikke». Nå er 
forskere i ferd med å lansere 
en type betong som kan spare 
miljøet for store CO2-utslipp. I 
sommer ble forskningsprosjek-
tet avsluttet, men nå i høst har 
Norges Forskningsråd (NFR) 
bevilget penger til en fase to og 
videre forskning.

Etter en sommeravslutning ved 
Institutt for materialteknologi 
ved NTNU i 2016 fikk professor 
Harald Justnes ideen som kan 
vise seg å føre til en revolusjon 
innen betong.  

 – Det begynte med et dumt 
spørsmål, sier Justnes. «Kan du 
ikke armere med aluminium?» 
Samtalen hadde dreid seg om 
betong, et felt han har mer enn 30 
års erfaring fra. 

 Det er en vedtatt sannhet at alumin-
ium er uaktuell som armering fordi 
metallet vil forvitre på grunn av for 
høy pH i betong. Spørsmålet som 
plutselig dukket opp i hodet til 
Justnes på vei hjem fra festen, var 
dette: Men hva om betongen var 
mindre basisk? Snart satte han i 
gang sitt eget forsøk.   

Tunge aktører med på laget
Justnes fikk med seg SINTEF, 
NTNU, Norsk Hydro og industri-
partnerne Norcem og Veidekke 
på prosjektet DARE2C (Durable 
Aluminium Reinforced Environ-
mentally-friendly Concrete 
Construction). NFR kom inn med 
forskningsstøtte fra sommeren 
2017, og sommeren 2021 ble 
prosjektet satt ut i praksis med 
nytt betongdekke til Geitbåt-
museet i Valsøyfjord på Nordmøre.
   
– Alle rundt oss sa at «dette går 
ikke». Men NFR liker høy risiko 

ERSTATTER SEMENT: Aluminiumen er støypt på Overhalla Betongbygg nord i 
Trøndelag. For å løse utfordringene med materialet har de erstatta 55 % av sementen 
med blåleire. (Foto: Overhalla Betongbygg)
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FLERRØRSGRØFTEN 
GIR GRØNNERE MILJØ
Indre Østfold kommune og 
Park & Anlegg AS har fokuset 
på miljø i saneringsprosjektet 
Bakkegata i Askim. Der bruker 
de grove masser i grøfteprofilen 
så langt de kan. − Vi så altså at 
her kan vi spare både penger 
og miljøet med små endringer, 
forteller prosjektleder Jan Tore 
Borger i kommunen. 

Bakkegata i Askim er et viktig 
saneringsprosjekt for hele Indre 
Østfold kommune. Når saner-
ingsprosjektet er ferdig vil en 
ny pumpestasjon stå klar, store 
mengder fremmedvann som 

tidligere gikk i gamle fellesled-
ninger vil være separert ut, og 
vannledningene i prosjektet vil 
sikre vannforsyning til hele Indre 
Østfold kommune. 

Vannledningene skal sørge for 
reservevann for hele kommunen. 
Loe Rørprodukter leverer kummer 
og rør i betong til prosjektet.

Optimal bruk av omfyllings-
masser
Både byggherre og entreprenør 
ser at optimal bruk av omfyllings-
masser utgjør en forskjell. 

− Vi har valgt å bruke den groveste 
fraksjonen som leggeanvisnin-

gen til rørleverandørene tillater 
i grøfteprofilen vår, som er en 
flerrørsgrøft, sier prosjektleder i 
kommunen Jan Tore Borger.

− Utgangspunktet var at alle 
rørene skulle omfylles med pukk, 
men betongrørene på anlegget 
tåler jo omfylling med kult (største 
nominelle kornstørrelse 120 mm) 
og vi så at det var mange kubikk 
å spare på dette forteller Jan Tore.

Fikk inspirasjon fra 
informasjonsmøte
Det var et felles initiativ at de 
valgte å endre på bruken av 
omfyllingsmasser i grøfteprofilen 
på prosjektet. Park & Anlegg 

PROSJEKTLEDER: Jan Tore Borger er prosjektleder for Indre Østfold kommune på prosjektet og en VA-fagmann som er tydelig åpen 
for å se på hvilke muligheter man har til å gjøre miljømessige gode tiltak i VA-anlegg.
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AS viste til en artikkel i fagma-
gasinet Anleggsmaskinen om 
“Storstilt sløsing av pukk”, og 
Jan Tore deltok på et informas-
jonsmøte med fokus på miljø og 
optimal bruk av omfyllingsmasser 
i regi av Østfold Betongprodukter 
og Basal. 

Informasjonsmøtet visualiserte 
og tydeliggjorde hvilke poten-
sielle besparelser som ligger i å 
benytte grove omfyllingsmasser. 
Pukkproduksjon er mer kostbart, 
mer energikrevende å tilvirke og 
utløser behov for vesentlig mer 
transport enn grovere masser. 

Tiltak alle kan gjøre
− Vi så altså at her kan vi spare 
både penger og miljøet med 
små endringer, og det er praktisk 

gjennomførbart også i flerrørs-
grøfter, forteller Jan Tore Borger. 

− Beskjeden er jo klar fra fylket, vi 
må bli grønnere. Da gjelder det å 
se hva vi kan bidra med i alle faser 
av anlegget. Det er et stort fokus 
på bruk av alternative drivstoff og 
elektrifisering av maskinparken, 
som innebærer store investeringer 
for mange entreprenører. Dette 
tiltaket som vi gjør her kan jo alle 
gjøre, sier han. 

− I fremtidige prosjekter vil vi også 
være bevisst på potensialet som 
ligger i optimal grøfteutførelse 
forteller prosjektlederen.

Gjenbruk av masser minsker 
miljøbelastningen
I en komplett ledningsgrøft er det 

anleggsfasen som gir størst miljø-
belastning, og et av de største 
potensialene for å redusere 
prosjekters miljøpåvirkning ligger 
nettopp i gjenbruk av masser 
og redusert massetransport i 
anleggsfasen.

Basal Leggeanvisning legger til 
rette for bruk av grove og gjerne 
stedlige, oppgravde masser under 
rørleggingen. Med betongrør kan 
man fra dimensjonen DN 400 
benytte kult (største nominelle 
kornstørrelse 120 mm) i sidefylling 
og beskyttelseslag. 

Allerede 300 mm over topp rør 
(over beskyttelseslaget) kan man 
benytte stein med tverrmål 0,3 m 
i gjenfyllingsmassene. Ved legging 
av betongrør brukes Basal 
Leggeanvisning.

Omfylling og rørlegging med 
Pipelifter
Ute på anlegget er også anleggs-
leder Knut Arne Bjerke hos Park & 
Anlegg AS og kollega Svein Håkon 
Skaar positive. På grøftekanten er 
de ulike fraksjonene omfyllings-
masser tilgjengelige. Det skal 
legges over 200 meter med DN 
1200 betongrør. Ved å bruke kult i 
omfyllingen der de kan, reduserer 
de behovet for transport betydelig 
sammenliknet med omfylling med 
ren pukk. 

Anlegget bruker også en Pipelift-
er type 2 som hjelpemiddel til 
selve rørmonteringen. Arbeidet 
går raskere, samtidig som 
HMS-hensyn blir ivaretatt på en 
god måte.

PIPELIFTER: Rørleggingen med Pipelifter gjøres med stødig hånd hos maskinføreren til 
Park & Anlegg AS.

"Betongrør og kummer er selvbærende konstruksjoner med stor styrke. 
Dette er egenskaper som muliggjør bruk av grove masser, eller enda bedre 
gjenbruk av oppgravde stedlige masser.» 
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I tillegg til plasten de bruker 
selv, mottar landene også store 
mengder plastsøppel fra Europa. 
Plast som samles inn i Norge, blir 
sendt til Tyskland, og det som ikke 
kan resirkuleres, det vil si det aller 
meste, blir ofte eksportert videre 
til Asia.

 – Når plasten til slutt ender opp 
som mikroplast i havet, er den 
vanskelig å fjerne, derfor er den 
beste strategien å hindre at den 
havner der i utgangspunktet, sier 
sjefforsker Kåre Helge Karstensen 
i SINTEF, som leder OPTOCE. Her 
kommer sementindustrien inn i 
bildet: De samme landene som 
slipper ut mest plast til havet, står 
også for to tredeler av verdens 
sementproduksjon. 58 prosent av 
all sement lages i Kina.

Sirkulær økonomi i praksis
Hvis noe av kullet erstattes med 
ikke-gjenvinnbar plast, oppnår 
man dobbel gevinst. Man blir kvitt 
søppelfyllingene og reduserer 
samtidig utslippene av CO2.

 Det var under oljekrisa i 1973 at 
sementprodusenter i USA så seg 
om etter alternative energikilder, 
og fant ut at avfall kunne erstatte 
mye av det fossile brennstoffet.

 Norcems sementfabrikk i Brevik 
begynte å bruke avfall som brensel 
på 1980-tallet. SINTEF og Kåre 
Helge Karstensen var da med 
som forskningspartner fra start, 
og siden har Karstensen, som er 
utdannet kjemiker, jobbet for å 
bringe konseptet ut til sement-
industrien i hele verden.

I dag er det vanlig praksis i Europa å 
bruke avfall som brensel i sement-
produksjon. Fabrikken i Brevik 
erstatter 75% av kullforbruket  

med avfall, og behandler dermed 
150 000 tonn avfall i året, også 
plast. Målet er å kutte ut kull helt. 

 − Dette er sirkulær økonomi i 
praksis. Når avfall kan brukes 
som ressurs i industrien, trengs 
det færre forbrenningsanlegg og 
avfallsfyllinger, mener forskeren.

SEMENTFABRIKKER KAN STAGGE 
VERDENS PLASTFORSØPLING

PLASTHAV: Avfallsfyllingen Nakon Nayok 
i Thailand inneholder 42 prosent plast; 
2500 avfallsfyllinger i Thailand inneholder 
til sammen 190 millioner tonn akkumulert 
plastavfall. (Foto: SINTEF)

Norske sementprodusenter har 
brukt avfall som brensel i førti 
år. Nå mener Norske forskere 
at det er på høy tid at plastsøp-
pel kan brukes som brensel i 
sementfabrikker i Asia. Hvis det 
fungerer, kan det være løsnin-
gen på to av klodens største 
miljøproblemer: plast i havet og 
høyt forbruk av kull.

Overfylte søppeldynger i Asia kan 
vise seg å være en gullgruve for 
den lokale sementindustrien. Det 
mener forskere fra SINTEF, som 
har gode erfaringer med samme 
idé i Kina.

 Plast er laget av fossilt brennstoff, 
og inneholder mer energi enn kull. 
Ved å erstatte noe av kullforbruket 
i industrien med ikke-gjenvinn-
bar plast, løser man to proble-
mer. Plasten ender ikke opp på 
søppelfyllinger, eller i havet, og 
samtidig reduseres forbruket av 
kull og dermed CO2-utslippene; 
En vinn-vinn-mulighet!

Kina satser nå stort på å bruke 
plastavfall som brensel i sement-
industrien, og det var norske 
forskere som først satte dem på 
ideen. Med prosjektet OPTOCE 
(Ocean Plastic Turned into an 
Opportunity in Circular Economy).

Plast fra halvparten av verdens 
befolkning
Kina, India, Thailand, Vietnam 
og Myanmar huser til sammen 
tre milliarder mennesker, omtrent 
halvparten av verdens befolkning. 
Mesteparten av plasten og 
plastavfallet i verden stammer 
også herfra. Kina alene står for 
nesten en tredel av verdens plast-
produksjon.

• SINTEF leder prosjektet som 
er finansiert av NORAD, FNs 
bærekraftmål ligger til grunn. 
SINTEF har samarbeidsavtaler 
med myndigheter, ledende 
industri, universiteter, NGOer 
(Non-Governmental Organiza-
tions) og en rekke internasjo-
nale organisasjoner i de fem 
landende.

• Anslagsvis 6,3 milliarder 
tonn plastavfall ble produsert 
globalt frem til 2015, av dette 
ble kun 9 prosent resirkulert, 
12 prosent ble forbrent og 79 
prosent ble dumpet.

• Hvis denne trenden fortset-
ter, vil vi ha 12 milliarder tonn 
plastavfall på avveie i 2050 – 
hvorav store deler kan ende 
opp som mikroplast i havet.
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For å nå målet om 50% redusert 
miljøfotavtrykk innen 2030 
kreves det endringer i alle ledd. 
Produsenter, prosjekterende og 
utførende må samarbeide for å 
oppnå best mulig resultat. Vi må 
ha større fokus på sirkulærøko-
nomi, gjenbruk og bærekraftig 
utvikling. Det er mulig å skape 
merverdier og samtidig ta vare 
på naturmangfoldet.

Betongprodukter er sterke, tunge 
og robuste, og har lang levetid. Det 
er viktige egenskaper i et nordisk 
og stadig røffere klima med tele, 
klimaendringer, økt nedbør og 
økte vannmengder.

- Vi jobber med et hundreårs-
perspektiv på levetid for våre 
produkter, og er opptatt av 
gjenbruk, ikke forbruk. Lang 
levetid er også det viktigste miljø-

HVORDAN 
SIKRE FREMTIDENS 
KLIMAUTFORDRINGER?

momentet, sier Terje Reiersen, 
teknisk direktør i Basal. 

Og han vet hva han snakker om. 
Basal har utført miljøanalyser i  
12 år og vet hvordan miljø- 
belastningen kan reduseres så  
det virkelig monner. 

- Vi har også laget en EPD-gener-
ator sammen med Betong-
elementforeningen, Fabeko 
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og LCA.no AS. Den gjør det 
mulig for alle Basal-medlemmer å 
dokumentere sin miljøpåvirkning. 
Dermed kan kunden sammenligne 
miljøprofilen på ulike produkter, 
sier Reiersen.
 
Gjenbruk av utsprengte masser
- Det er ikke bare gjennom produk-
tene våre vi tenker gjenbruk. Vi 
tenker også sirkulærøkonomi og 
gjenbruk av utsprengte masser, 
sier Sogge Johnsen, produktsjef 
i Basal. 

Siden betongrør er sterke og 
robuste, tåler de omfylling med 
stor stein. Det betyr at man kan 
gjenbruke masser fra anlegget, 
noe som gir store økonomiske og 
miljømessige besparelser.

- 20% av all lastebiltransport 
i Norge omfatter transport av 
byggeråstoff. Transport og 
masseforflytning bidrar til store 
miljøutslipp, og må reduseres sier 
Johnsen. 

Rensing av overvann 
Andre utfordringer i VA-bransjen er 
fortetting og økte nedbørsmeng-
der. Dette forverrer overvanns-
situasjonen i urbane områder. Det 
kreves gode løsninger for rensing 
av overvannet for tungmetaller, 
mikroplaster og miljøgifter.  

- Rørmagasiner er mest brukt 
som fordrøyningstiltak i urbane 
områder, mye fordi det hindrer 
overbelastning på ledningsnettet. 
I tillegg vil partiklene i overvannet 
skille seg ut fra vannet og synke til 
bunnen. Dermed får man en enkel 
rensing av vannet, sier Johnsen, 
og legger til at Basal vil ta rensin-
gen enda et skritt videre. 

- Vi tester i disse dager mer 
avanserte og robuste renseløs-

ninger som er enkle å drifte og 
vedlikeholde og tilpasset nordisk 
klima. Disse løsningene renser 
vannet i to trinn, der trinn 1 tar de 
grove partiklene, og trinn 2 tar de 
finere partiklene, sier han. 

Permakum – lekker som en sil
Sandfangene er ofte det eneste 
rensetrinnet for forurenset 
vegvann. Et sandfang renser 
veldig bra, og undersøkelser har 
vist at et sandfang kan holde 
tilbake opptil 50 prosent av 
tungmetallene. 

- Hvis intensjonen er å rense 
overvannet, så bør man tenke 
større, sier Johnsen, og forteller 
at Basal har utviklet en permakum 
som lekker som en sil. 

Permakummen er særlig gunstig 
i overgangssesonger vår og 
høst, da overflaten er frosset og 
overvannet ikke trenger ned i 
grunnen.

Sikker vannforsyning 
- Vi har også utviklet Basal 
Aquasafe, en tryggere vannkum-
leveranse finnes ikke. Basal 
Aqusa-safe kan gjerne kalles et 
kvalitetsstempel og er et tegn på 
at alt i forbindelse med vannkum-
men skjer i «henhold til boka». Alt 
av montering skjer med tilpas-
set verktøy og kun av personer 
som har bestått monteringskurs 
som sikrer at levetid, sikkerhet 
og kvalitet ivaretas i alle ledd. De 
opptredende kreftene og produk-
sjon av kummen blir så klart 
også vurdert og kontrollert, sier 
Johnsen. 

Som landets største leverandør 
av overvannsløsninger for veg, 
jernbane og urbane områder, er 
Basal opptatt av bærekraft. Det 
gjenspeiles i alle ledd.

"Det er ikke bare gjennom produktene våre vi tenker gjenbruk. 
Vi tenker også sirkulærøkonomi og gjenbruk av utsprengte masser."

TERJE REIERSEN:
Teknisk direktør, Basal AS

SOGGE JOHNSEN:
Produktsjef, Basal AS
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BASAL AS 20 ÅR: 

FRA KAOS TIL BASAL
leddet i PreBas kom først og det 
første leddet i Alfanor sist, forteller 
Reiersen.

 − Jeg vant navnekampen med 
argumentet om at vi driver med de 
basale ting, og dekker de basale 
behov, forteller han entusiastisk.

Velorganiserte konkurrenter
Mangelen på standardiserte 
løsninger var en av det største 
utfordringene før Basals tid.

− Kundene var kjempefrustrerte 
fordi produktene ikke kunne 
brukes om hverandre. Skjøtene 
var så like at et øvet øye ikke så 
forskjell på dem. Det skjedde 
stadig feil siden man blandet 
deler fra den ene eller andre 
leverandørgruppen.

Bildet hos konkurrentene var et 
helt annet. Plastrørprodusen-

tene og grossistene 
hadde vært gjennom 
en strukturendring og 
var stort sett samkjørt 
på dimensjoner og 
hadde standardiserte 
koblinger. Det gjaldt i 
hele Europa.

Felles standard
I januar 2001 ble 
Alfanor og PreBas 
fusjonert til Basal. 19 
produsenter laget 
denne alliansen og 
fire hovedpunk-
ter ble satt opp: 

Før Basal ble etablert i 2001 
satt betongrørprodusentene på 
hvert sitt nes og konkurrerte 
mot hverandre. De hadde ulike 
skjøtesystemer på både rør og 
kummer. Den gang var de organ-
isert i to grupperinger; Alfanor 
og PreBas. Og kundene? De var 
frustrerte. 

For å få den aller beste innsikt 
i Basals historie er det ingen vei 
utenom teknisk direktør Terje 
Reiersen. Han har vært med hele 
veien, og deler villig vekk med en 
historieleksjon.

  − Styrelederen den gang ville 
bruke de to gamle navnene Alfanor 
og PreBas i det nye selskapet, og 
foreslo Albas. Mens jeg stokket 
videre om på ordene og kom 
opp med Basal, slik at det siste 

Felles standardisering av produk-
ter, felles innkjøpsordning, felles 
markedsføring og felles produkt-
utvikling. 

− Men det var ingen felles priser 
eller deling av markedet, og full 
konkurranse på produktene som 
ble tilbudt ute i markedet. Og sånn 
er det fortsatt, forteller Basals 
tekniske direktør.

Basalkumskjøten
Det som var veldig krevende i 
starten var det interne rundt å få 
på plass felles skjøt. 

 − Vi løste det med å ta halvparten 
av skjøtene fra PreBas og 
halvparten fra Alfanor. Det ble den 
nye standarden og Basalkum-
skjøten. 

 Produsentene fikk støtte til å skifte 
ut støpeformer fra Basal AS. 

Står man sammen er man sterke 
Mantraet i oppstarten fikk de 
fra den første administrerende  
direktøren i Basal AS Erik Dye. 
«Står man sammen er man 
sterke», og da kan man matche 
de multinasjonale konkurrentene.

 − På mange vis har bedriftene gjort 
dette på imponerende vis. De har 
stått sammen. Ikke minst har felles 
innkjøp vært viktig å få på plass.

 Med ny felles innkjøpsordning 
på plass fikk Basalprodusen-
tene ressurser til å utvikle nye 

"Sett i skandinavisk sammenheng 
er det som har skjedd her i Norge 
helt unikt."
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produkter og nye produktløs-
ninger som Brilliantkummen og 
fordrøyningsanlegg.

Positiv spiral
Reiersen forteller at disse endrin-
gene etter hvert har gitt større 
volum i produksjonen.

 − Det har vært en enorm satsing 
fra eierne i nye og mer rasjonelle 
produksjonsanlegg, som igjen har 
gitt oss bedre produkter.

 − Sett i skandinavisk sammen-
heng er det som har skjedd her i 
Norge helt unikt. Ingen andre er i 
nærhet av en slik utvikling. Vi har 
fått bedre produkter og blitt mye 
mer konkurransedyktig.

Økte omsetningen med 900 
millioner
Særlig rundt 2010 gjorde Basal-

bedriftene en enorm satsing på 
nye produksjonsanlegg som ga 
mer rasjonell produksjon. Dette 
gjenspeiler seg i omsetningen. I 
2001 var omsetningen i underkant 
av 300 millioner og i dag ligger 
den opp mot 1,2 milliarder.  

 − Den tekniske plattformen måtte 
på plass først, men etter hvert 
har markedsaktiviteten fått størst 
fokus. 

Produktutvikling tar tid
Markedet generelt har utviklet 
seg mye med stor satsing på 
ny infrastruktur som bane- og 
veibygging. Klimaendringer med 
økt ekstremnedbør og behov for 
bedre løsninger for overvann er 
også en del av utviklingen, og på 
kommunalt hold er det stort etter-
slep på vedlikehold. 

 − Fra de siste årene er utviklingen 
av Basals Aqua-Safe vannkum 
verdt å trekke frem. Det er en 
meget god løsning som sikrer 
kommunenes basale behov for 
trygg behandling av drikkevann 
og sikker arbeidsplass i vannkum. 
Vi har også gode overvannsløs-
ninger, det har vi stort fokus på nå 
i dag.

− Det er morsomt å få frem 
hvor langsiktig og fremtidsrettet 
vi jobber med å utvikle nye 
løsninger. For eksempel begynte 
vi å jobbe med fordrøyningsan-
legg i 2005. Det tok ti år før det 
tok av, og vi begynte å selge 
rørmagasiner for fordrøyning av 
overvann. Rensing, infiltrasjon 
og gjenbruk av overvann er en 
videreutvikling som vi har stort 
fokus på i dag. 

− En trygg og sikker løsning på 
vannkummer begynte vi med i 
2008. Den ble først innarbeidet 
i Norsk Vanns VA-miljøblad 112  
fra 2015. I dag tilbyr de største 
bedriftene våre sertifisert vann-
kum med tredjepart godkjen-
ning, sier Terje Reiersen og av- 
slutter historietimen om 20 
suksessfulle år med Basal AS.

FREMTIDEN STÅR I MILJØETS TEGN

VA-kompetansebedriften Basal 
AS feirer 20 år og kan se tilbake 
på en fantastisk utvikling, men 
det er fremtiden som gjelder for 
administrerende direktør Geir 
Skjørberg. 
– Miljøsaken prioriteres høyt 
både hos oss i Basal og ute i 
markedet. Våre betongproduk-
ter skal være miljøvennlige, 
kortreiste og robuste, sier han.

Det er sementen som er den 
største miljøutfordringen for 
Basals 14 medlemsbedrifter. Til 
sammen er de Norges største 
totalleverandører av betongrør og 
-kummer.

  − På grunn av CO2-utslipp knyttet 
til sementproduksjon blir ikke 
betong sett på som positivt i 
miljøsammenheng.  Den miljøut-
fordringen har vi jobbet med i 

flere år, og fremover vil vi jobbe 
enda hardere for å finne løsninger 
på hvordan vi som produsent og 
leverandør skal få ned miljøfot-
avtrykket, sier Skjørberg. 

Ned mot null utslipp
Vi henter omtrent alle råvarene 

FUSJON: Mange detaljer måtte på plass 
i forbindelse med fusjonen.
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"Vi er opptatt av å finne løsninger som er positive for miljøet, og derigjennom 
positivt for våre produkter."

våre lokalt, og produktene vi lager 
har veldig lang levetid. Våre eiere 
skal også være miljøsertifisert 
etter standarden ISO14001 i løpet 
av 2022.

 − Norcem holder på med  et 
spennende prosjekt. «Langskipet» 
omfatter CO₂-håndtering, fangst, 
transport og lagring av CO₂. Når 
de lykkes, vil det påvirke oss som 
bransje positivt. Kanskje kommer vi 
ned mot null CO₂-utslipp, sier han.

Sirkulær økonomi
Skjørberg forteller at de også ser 
på sirkulær økonomi og gjenbruk.    

 − Vi ser på om feilproduserte varer 
kan knuses opp og gjenbrukes. Et 
miljøfokus der det tenkes nytt om 
gjenbruk blir veldig viktig.
  
  − Vi jobber bevisst med å lage 
produkter som kan fjerne miljø-
gifter fra overvann. Vi har satt i 
gang et utviklingsprosjekt for å 
fjerne blant annet giftige tungmet-
aller fra veivann. Denne nye 
renseteknologien kan gi store 
fremtidige miljøgevinster, sier 
Skjørberg.

Naturmangfold
En annen sak Basal har begynt 
å engasjere seg i er at større 
vei- og baneutbygginger kan ha 
en negativ effekt på bekker og 
vassdrag som blir berørt. Feil 
løsninger i kulverter og rør virker 
som barrierer for fisken.

 − Vi har fokus på naturmangfold. 
I den sammenheng kan vi nå 
levere fleksible fisketerskler som 
kan monteres i eksisterende eller 
nye rør, slik at fiskens naturlige 
vandringsveier ikke blir berørt. 
Vi er opptatt av å finne løsninger 
som er positive for miljøet, og 

derigjennom positivt for våre 
produkter.

Klimaendringer
Basalsjefen er også opptatt av 
klimaendringene og ekstrem-
nedbøren som følge av den 
globale oppvarmingen. 

 − Vi har allerede gode løsninger 
for overvannshåndtering, der vi 
kan fordrøye store vannmasser og 
infiltrere det i kontrollerte former 
for å unngå flom. Men vi jobber 
også med å utvikle nye løsninger i 
dette segmentet. Vi har blågrønne 
løsninger for overvann i urbane 
strøk, der vi gjenbruker vannet til 
vanning av grøntarealer og trær 
i stedet for å føre det videre ut i 
havet. 

Digitalisering
Siste nytt i Basals portefølje er 
digitalisering av sandfang og 
Aqua-Safe vannkummer. 

 − Vi har nylig inngått et samarbeid 
der vi kan montere sensorer i våre 
produkter, slik at vi kan overføre 
informasjon fra våre produkter 
digitalt. Kommuner som invester-
er i et digitalisert VA-nett får da 
trådløs informasjon om hvor 
deres installasjoner ligger, men 
vel så viktig er at de kan overvåke 
VA-nettet og sende folk til nøyak-
tig den kummen eller det sand-
fanget som har behov for ettersyn.  

 Basals administrerende direktør 
legger til slutt til at han har stor tro 
på markedet. 

 − Det er store etterslep på 
vedlikehold av fylkesveier, og 
det planlegges store vei- og 
baneutbygginger fremover. I 
tillegg har vi enorme etterslep på 
rehabilitering av vann- og avløps-
systemer rundt om i hele Norge. 
Det lover godt for fremtiden til 
Basalbedriftene.

SALGSMØTE MED MILJØFOKUS: − Vi henter omtrent alle råvarene våre lokalt, og 
produktene vi lager har veldig lang levetid, sier administrerende direktør Geir Skjørberg i 
Basal AS.
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lavere produksjon enn normalt. I 
tillegg har fraktkostnadene gått 
til himmels. På 12 måneder har 
prisen for å sende en 40 fots 
container fra Shanghai til Rotter-
dam økt med hele 485 prosent 
ifølge Pretec.

Mangel på råstoff
I en pressemelding varslet 
grossisten Ahlsell allerede i mars  
at de forventet en ekstrem 
prisstigning på VA-produkter. 

I meldingen heter det at «Mangel 
på råstoff som brukes i både 
støpejernrør, PE-rør, og andre 
plastprodukter gjør at bransjen 

BETONG STÅR STERKT MOT 
PRISGALOPP OG RÅVAREMANGEL

Syrefaste stålrør har gått opp 
med hele 40 prosent de siste 
tolv månedene, ifølge tall fra 
leverandøren Pretec. 

Til sammenligning har enkelte 
trevarer økt med opptil 100 
prosent de siste 12 måneder, og 
noen plastprodukter har på det 
meste gått opp med mellom 40 
og 50 prosent.

Årsaken til råvarekrisa og 
prisøkningene er sammensatte, 
men koronapandemien er en 
opplagt del av forklaringen. Flere 
råvarefabrikker rundt om i verden 
har av den grunn hatt betydelig 

Råvaremangel, høyere energi- 
og transportkostnader og 
koronapandemien har påvirket 
markedsprisene i 2021. Dette 
er noe som betongindustrien 
i stor grad har blitt forskånet 
fra, frem til i dag. Samtidig ser 
vi at det fremover vil innebære 
en kostnad å tilfredsstille 
miljøkravene. 

Denne våren og sommeren har 
det vært en voldsom økning på 
råvarepriser for plast, stål og 
trevarer. For VA- og rørbransjen 
har dette gitt seg særlig utslag for 
stål- og plastrør. 
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står overfor en prisøkning av 
dimensjoner vi sjelden har sett før. 
Nå må entreprenørene ta hensyn 
til prisøkningen for å unngå at 
konsekvensene blir for store.»

Høyere kvotepriser på CO2 
– Betongprisene har vært stabile 
i 2021, men fra 2022 endrer 
bildet seg. I mars i år hadde jeg 
en samtale med Svein Eriksson, 
markedssjef i Norcem og han 
kunne fortelle meg at sement-
prisene de siste 20 årene har vært 
meget stabile og fulgt konsum-
prisindeksen, sier Geir Skjørberg 
administrerende direktør i Basal AS. 

Nylig kom det derimot en klar 
melding fra Norcem om at prisene 
på sement ville øke betydelig fra 
nyttår.

– Det er flere årsaker til at prisene 
nå vil gå opp. For det første er det 
blitt stadig høyere kvotepriser på 
CO2 ute i Europa. Mens prisen 
lå på rundt fem euro for tonnet 
i 2017 og 20 euro i 2020 ligger 
prisene nå på godt over 60 euro 
per tonn. I tillegg har det over tid 
vært stadig stigende energipriser 
og stigende fraktpriser. Dette er 
kostnader som vi i stor grad har 
dekket frem til nå, men fremover 
må noen av disse kostnadene 
reflekteres gjennom økte priser 
ut til kundene. Vi er en del av det 
europeiske markedet, og det er 
blitt dyrere å produsere sement, 
sier John Sunde administrerende 
direktør i Norcem AS. 

Fremtiden er i fokus
Norcem har en visjon om null 
utslipp av CO2 fra betongprod-
ukter innen 2030, sett over et 

Betong består i all hovedsak 

av stein, sement og vann 

og er et naturlig materiale 

som har lang levetid. Betong 

absorberer CO2 over tid og 

kan knuses og brukes som 

gjenfyllingsmasser.

Kompetansebedriften Basal 

AS jobber for bærekraftig 

utvikling og å ivareta natur-

mangfoldet. Betongproduk-

ter tåler enorme belastninger 

og kan tildekkes med grove 

omfyllingsmasser, som gir 

betydelig redusert miljøfot-

avtrykk. Basals norske eiere 

har god geografisk spredning 

og leverer kortreiste produk-

ter direkte til grøftekanten 

over hele landet.

livsløpsperspektiv. For å oppnå 
denne visjonen er fangst av 
CO2 fra sementproduksjonen et 
avgjørende element.

– Vi har produsert sement i Norge 
i over 100 år, men det er fremtiden 
som nå er i fokus. Vi er midt i en 
storstilt omstilling for å redusere 
CO2-utslippene, sier Norcem-
sjefen.

Norcem er nå i ferd med å 
gjennomføre flere store invester-
inger som skal gjøre dem klar for 
fremtiden, som også gjenspeiles i 
det økte prisene.

Betongbransjen 
er ikke like utsatt
Betongbransjen vil merke denne 
prisjusteringen på sement i 2022. 
Ikke på grunn av råstoffmangel, 
men som et resultat av økt miljø-
fokus og ønske om å redusere 
CO2 fotavtrykket. 

- Alle aktører i samfunnet som 
leverer f.eks. energi, transport og 
produkter vil merke at miljø koster, 
mener Skjørberg. 
Dette vil berøre betongbransjen, 
som alle andre aktører i markedet. 
Vår bransje er heldigvis ikke så 
utsatt, da vi har en trygg, lokal og 
sikker tilgang på råvarer.

Effektivisert produksjon
− Det er alltid utfordrende når 
markedsprisene på viktige råvarer 
og byggevarer stiger så kraftig 
som de gjør nå i disse dager. 
Når både tilgangen til råvarer og 
etterspørsel fra andre land styrer 
våre egne markedspriser gir det 
utfordringer for alle involverte 
parter. 

"Betongbransjen vil merke prisjusteringen på sement som et resultat av 
økt miljøfokus og ønske om å redusere CO2  fotavtrykket» 

Våre eiere har klart å holde et  
stabilt og konkurransedyktig 
prisnivå ved å effektivisere  
produksjon i tillegg til å være 
innovative med tanke på løsninger, 
samt at vi henter naturlige råvarer 
lokalt. Når vi i tillegg klarer å  
levere miljøvennlige, robuste og 
kortreiste produkter som skal ha 
en levetid på over 100 år, skjønner 
jeg at vi ofte blir valgt som løsning, 
avslutter Geir Skjørberg.
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BRANSJENYTT

LOE RØRPRODUKTER SATSER 
MED NYTT SERVICESENTER
Den 2. september åpnet daglig 
leder Lars Kristoffer Loe i 
Loe Rørprodukter AS, sitt nye 
servicesenter i Rygge Nærings-
park. Det nye senteret retter 
seg mot kunder i Østfold og 
Akershus sør. 

Selskapet har sett frem til å kunne 
presentere et topp moderne 
anlegg til et trofast marked. «Det 
er god etterspørsel etter våre 
prefabrikkerte rør- og kumsys-
temer til vei-, vann- og avløps-
prosjekter i distriktet, og med 
denne fornyelsen viser vi at vår 
tilstedeværelse er langsiktig.», 
skriver selskapet i invitasjonen til 
åpningen.

 − Dette er et positivt løft for oss 
i området og hever kundeopplev-
elsen, sier Bård Bergh, salgsleder 
i Loe Rørprodukter AS.

God beliggenhet
Det nye servicesenteret har meget 
god strategisk beliggenhet i 
Østfold med plassering tett på E6 
ved avkjøringen til Rygge flyplass. 
Tomas Tenden i Loe Utvikling 
som utvikler Rygge Næringspark, 
ønsker Loe Rørprodukter AS 
velkommen. Næringsparken er 
allerede godt utviklet med flere 
seriøse etableringer.

 Næringsområdet tilbyr en stor 
bredde av muligheter innen-
for veiservice, matservering og 
bevertning, hotell, kontorer, bil- 

utstillingslokale og bilutleie, samt 
flyplassrelatert virksomhet. Det er 
fortsatt byggeklare utbyggings-
arealer i næringsparken.

Lager, boring og montering av 
vannkummer
Loe Rygge vil betjene kunder som 
de er vant til med et bredt lager-
ført sortiment av våre produkter 
for henting og lokal tilpasning av 
kummer. Det nye bygget blir også 
tilpasset Loe sin nye satsing på 
komplette og ferdig monterte 
vannkummer.

Utviklingsavdeling
Loe i Rygge vil også fungere som 
et test- og utviklingssenter for 
nye produkter. I første omgang 
skal diverse produkter knyttet til 

NYTT SERVICESENTER: Lars Loe foretok den offisielle åpningen av Loe Rørprodukter sitt nye servicesenteret på Rygge.
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infiltrasjon av overvann testes ut. 
Nye sandfang, rør, og regnbed er 
under utvikling og skal installeres 
og følges opp for å samle drifts-
erfaringer.

Startet byggingen i februar
Byggeleder Matthias Dwars fortell-
er at selve monteringen av råbygget 
startet i februar og til tross for at 
februar har vært preget at kulde og 
snø var fremdriften god.  

 − Vi har hatt et svært effektivt 
montasjelag fra Loe Elementmon-
tasje AS som har satt opp bygget, 
sier Matthias fornøyd. Betongele-
mentene til bygget kommer også fra 
Loe Betongelementer AS, så i dette 
prosjektet har hele konsernet vært 
i sving for å realisere prosjektet. 

GOD BELIGGENHET: Det nye servicesenteret ligger i Østfold tett på E6 ved avkjøringen til Rygge flyplass.

NYTT: Bygget er tilpasset Loe sin satsing på komplette og ferdig monterte vannkummer.

FRA ÅPNINGEN: Bård Bergh, Lars Loe og Gard Bunes var stolte over å kunne vise frem 
et topp moderne anlegg.
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LINA REFSAHL ER TILSETT SOM 
NY LEIAR I FØRDE SEMENTVARE AS

Førde Sementvare AS har tilsett 
Lina Refsahl, som ny dagleg 
leiar etter Lasse Opseth. Lina 
er 28 år gammal, utdanna sivil- 
ingeniør med master innan kjemi. 
Ho har bakgrunn frå forsvaret og 
har den siste tida leia test-senter 
for Covid-19 i Danmark. Lina 
kjem opprinneleg frå Ski i gamle 
Akershus fylke. 

- Vi er veldig glad for å få Lina med 
på laget, og er trygge på at ho med 
sin bakgrunn vil bidra positivt til 
vidare utvikling av Førde Sement-
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basal.novaforum.no

BETONGRØR - ET TRYGT VALG FOR NORSKE LEDNINGSANLEGG
Betongrør er førstevalget i mange store infrastruktur prosjekter. De er tøffe nok til å tåle anleggstrafikk og store leggedyp. 
Betongrør mister ikke formen eller styrken gjennom levetiden. Betongrør er det sterke, stabile, kostnadseffektive og 
trygge valget.

DRIFTSIKKERT

vare AS. For oss er det viktig at 
vi og har fått ein god bidragsytar 
i arbeidet rundt miljø og berekraft, 
uttaler Lasse Opseth i en presse-
melding.  

Lina trer til i stillinga 1. oktober 
2021.
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Ølen Betong AS
Ølen Betong AS ble etablert i 1974 av to lokale 
virksomheter med tradisjoner tilbake til 50-tallet 
med produksjon av ulike betongvarer. I dag er 
selskapet en del av konsernet Nordic Concrete 
Group der Ølen Betong Gruppen AS og KB 
Gruppen Kongsvinger AS er likeverdige eiere. 
Konsernet har ca. 650 ansatte fordelt på over 50 
lokasjoner i Norge.
 
Ølen Betong AS har hovedkontor i Ølensvåg, og 
består av flere avdelinger spredt over store deler 
av landet. Avdelingene er organisert i divisjonene 
Ferdigbetong, Betongvarer og Betongelementer. 
Transport og logistikk av egne produkter leveres 
via selskapet Ølen Betong Transport AS.

 
Bedriften har opparbeidet seg en solid 

posisjon i markedet, og setter høye krav 
til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i 

alle ledd av sin virksomhet. For mer 
informasjon, se olenbetong.no

HVEM ER 
BASAL?

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS ·  
Hedrum Cementstøperi AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS · 
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · 
Nobi AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter ASbasal.no

Bedriften ble etablert i 1922, og vokste raskt etter 
at  den første produksjonsmaskinen for betong-
rør ble kjøpt inn i 1927.  Fra 1930 og utover 
kom utstyr for kumringer og kjegler. Den største 
utviklingen skjedde på 50-tallet, med rørmaski-
ner som baserte seg på vibrasjon i formutstyret 
og hydraulisk pressing. 

Etter flere eierskifter ble bedriften solgt til de 
ansatte i 1991 og endret navn til Midt-Norsk 
Betong Verdal AS. Bedriften har i dag 20 ansatte 
og de fleste har fagbrev innenfor betongfaget.

Midt-Norsk Betong er produsent av ferdig-
betong og leverandør av betongprodukter og 
tilhørende løsninger for vann, avløp, gate, 
vei, park og hageformål. Fabrikk og lager 
ligger sentralt plassert på Ørin indus-
triområde i Verdal kommune. 
For mer informasjon, 
se midtnorskbetong.no

VA-kompetansebedriften Basal er, via 14 eiere, 
Norges største totalleverandør av betongrør 
og -kummer. Våre fokusområder er avløps-
rør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og 
overvannshåndtering, samt vannkummer og 
renneløpskummer.

Basal AS har som hovedoppgave å gi teknisk 
rådgivning til egne bedrifter og til byggher-
rer, konsulenter og entreprenører. Vi holder 
foredrag, kurs og foreleser også for studenter 
på universitet og høyskoler.

Gjennom et sterkt fellesskap bistår vi i utvik-
lingen og standardiseringen av betongrørsys-
temene som trygger Norges vann- og avløps-
systemer i dag – og de kommende 100 år. 
Produkter merket med Basal sikrer kvalitet og 
lang levetid.

Basal er ansvarlig for felles informasjons- og 
markedsarbeid for å fremme Basal betong-
produkter til VA-markedet. På denne måten er 
Basal blitt en reell brobygger mellom 14 norske 
industribedrifter og markedet.

Midt-Norsk Betong Verdal AS



Tenk miljø.

Tenk betong.

Tenk Basal.

Betong består i all hovedsak av stein, sement og vann.  
Et naturlig materiale som har lang levetid, absorberer CO2 
over tid og kan knuses og brukes som gjenfyllingsmasser. 

I Basal har vi fokus på bærekraftig utvikling og å ivareta natur- 
mangfoldet. Vi tilbyr rådgivning om hvordan man minimerer 
klimafotavtrykket ved installasjon av betongprodukter. 
Produktene er robuste, tåler enorme belastninger og kan 
omfylles med grove omfyllingsmasser, som gir betydelig  
redusert miljøfotavtrykk! 

Våre norske eiere har god geografisk spredning og leverer 
kortreiste produkter direkte til grøftekanten. 




