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Basal AS er Norges største leverandør av
kummer og rør i betong. Våre hovedoppgaver er å utarbeide felles produktløsninger og standarder, inngå felles
innkjøpsavtaler og utarbeide felles
profilerings og markedsmateriell for våre
medlemsbedrifter.
De siste årene har vi tatt på oss oppgaven
å lage VA tidsskriftet “VA Forum”, som gis
ut 2 ganger i året.
VA Forum skal fortelle om våre bedrifter og presentere mange av deres
spennende prosjekter. Men ambisjonsnivået er å lage et VA faglig tidsskrift som
gir leserne økt kunnskap og kompetanse
om rør og kummer i betong. Vi ønsker å
presentere gode tekniske løsninger som
bedrer kvaliteten og levetiden på hvert
enkelt anlegg. Har du, som leser, innspill
til saker som kan være av interesse for
andre eller temaer som du selv gjerne vil
ha belyst. Ta gjerne kontakt med redaktør Inger Anita Merkesdal (redaktør@
vaforum.no).

Utgiverinformasjon
Basal AS
Lille Grensen 3, 0159 Oslo

Basal eies av 19 av landets ledende
bedrifter innen VA og arbeider
kontinuerlig med teknisk utvikling til
beste for kundene og bedriftene.

Redaktør:
Inger Anita Merkesdal
redaktor@vaforum.no

Organisasjonen Basal har gitt økt
kvalitet til reduserte kostnader. Det
styrker den enkelte bedriften, hever
kvaliteten på produktene og gir store
fordeler for VA-markedet.
Basal eies av 19 VA-produsenter som
distribuerer rør, kummer og utstyr
fra 30 steder fordelt over hele Norge.
Flere av disse er slagkraftige og sterke
bedrifter. Men selv de største av dem
ville bare vært i stand til å gjøre en
liten flik av det veldige utviklingsarbeidet Basal utfører.
Tilgjengelige ressurser kan være
relativt små når hver og en står
alene. Gjennom Basal løser eierbedriftene fellesutfordringer. Alle får
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Med denne nye utgaven av VA Forum
håper å skape interesse, engasjement og
økt kunnskap.
Ha en god sommer
Erik B. Dye,
Administrerende direktør, Basal AS

Bare betong varer evig

Telefon 917 23 098
Telefax 224 11 300
E-post: basal@basal.no

Forsidefoto:
Fresing av EPS til Basal BriljantTM
Inger Anita Merkesdal

Basal er en kontinuerlig pådriver innen
innovasjon og produktutvikling.
For å forsterke denne utviklingen så
satser Basal nå på Basal Briljant, der
skreddersøm av renneløp i kummer skal
fremstilles industrielt.
Basal Briljant vil få optimal hydraulisk
utforming hver gang de lages og reduserer oppstuving til et minimum. Behovet
for rørdeler og overganger reduseres
og dermed kan store kostnader spares.
Basal Briljant blir monolittisk støpt og
produseres med lik betongkvalitet i hele
kummen.
Det er med stor interesse og engasjement vi etter sommerferien kan levere
våre nye kummer til det norske VA
markedet.

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 produktutvikling og har samarbeidspartnere
innen gategods, plastrørsystemer og
fiberduker. Dette gir gode priser og
optimaliserte sluttprodukter.
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Vital sekstiåring
Bedriften lå opprinnelig på
landet og produserte små
avløpsrør på sommerstid.
Nå produserer de året rundt,
leverer VA-varer til hele
landet, ligger i en tettbygd
bydel og er like vitale.

”Midt Norsk Betong har levert
betongprodukter i mer enn 50 år. Vi
har en betydelig egenproduksjon,
og gjennom vår tilknytning til Basalkjeden kan vi levere et stort utvalg
av betongrelaterte produkter. De
fleste ansatte har fagbrev i betongindustrifaget.”
Slik presenterer bedriften seg selv
på hjemmesiden sin, og presentasjonen er for så vidt dekkende den.
La oss likevel bli litt bedre kjent med
betongvareprodusenten i Mosjøen,
byen midt i Norge.

Byen vokste

Det som opprinnelig het Vefsn
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Sementrørfabrikk ble etablert i 1952
av Kåre Lundestad. I årene etter
krigen var det stort behov for betongrør og byggevarer landet over. I
starten produserte de avløpsrør
av betong, i mindre dimensjoner.
Kundene var i hovedsak kommuner
og Vegvesenet, mens det som i dag er
bedriftens kontorbygg, var familiens
enebolig. Så gikk det som det gjerne
går – etter som behovet vokste og
økonomien tillot det, ble fabrikken
bygget på. Det skal vi komme tilbake
til. Først overlater vi ordet til dagens
eier og daglige leder, Steinar Åkvik.
– Opprinnelig foregikk produksjonen i hovedsak om sommeren.

Fabrikken lå langt ute på landet, på
Skjervengan i Mosjøen, forteller han.
Etter hvert har byen vokst, nå ligger
boligene tett der det før var landsbygd. I dag er fabrikkbygget omgitt
av boliger på alle kanter.

Helgeland i vekst

Tidlig på 1970-tallet ble virksomheten solgt til Norcem. Da Norcem
noe senere besluttet å gå ut av
betongvareproduksjonen, solgt de
virksomheten til Kåre Johan Åsli.
Han overtok i 1989 og endret samtidig navnet til Midt Norsk Betong
Mosjøen. De som kjenner landets
VA-produsenter vil vite at det er
Steinar Åkvik, eier og daglig leder av Midt Norsk Betong Mosjøen

Midt Norsk Betong Mosjøen har to bein å stå på: Produksjon av VA-varer og
andre betongprodukter, samt salg av ferdigbetong. Her er en av de nye betongbilene. Bak til høgre er kontorbygget som snart skal moderniseres og utvides.
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ytterligere en ”Midt Norsk Betong”
i Norge. Den ligger 301 kilometer
sørover. Årsaken er enkel nok: Kåre
Johan Åsli drev i en periode virksomhet i Verdal også.
Nå produserer Midt Norsk Betong
Mosjøens 17 ansatte volumsegmentet av VA-varer i betong.
Bedriften er Basal-medlem og leverer
i tillegg hele Basal-spekteret. Med
tre betongbiler, hvorav to nylig ble
innkjøpt, og to betongpumper, er de
store også innen ferdigbetong.
Helgeland er et område i vekst,
spesielt knyttet til olje og gass
med de ringvirkningene det gir for
hele Helgelands-samfunnet. Langs
kysten er det også betydelig
oppdrettsvirksomhet, noe som
igjen betyr mye for utviklingen av
lokalsamfunnet.

Neste byggetrinn

Midt Norsk Betong Mosjøen leverer
VA-varer til veganlegg og ordinære
vann- og avløpsanlegg. I tillegg
selger de betongvarer til andre
bedrifter både nord- og sørover.
Fra Mosjøen har de faktisk fraktet
spesialprodukter til områder fra
Oslofjorden til Jan Mayen. Så skulle
man kanskje tro at alt er bare fryd
og gammen, men nå er utfordringen plassmangel. Med boliger på
alle kanter er det vanskelig å vokse.
Det finnes noe tilgjengelig areal i
nærheten, men så bynært er ledige
næringstomter kostbare. Her og nå
trenger bedriften lagerareal. Det er
krevende å produsere VA-varer på en
effektiv måte når det knapt er mulig
å produsere for lager.
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I forbindelse med leveranser til et storstilt vegprosjekt investerte Steinar Åkvik i denne nye sagen
som skråskjærer rør inntil DN1200.

Dagens eier Steinar Åkvik arbeidet
opprinnelig i Vefsn kommune, blant
annet sammen med Kåre Johan Åsli.
I 1998 takket Åkvik ja til å bli ansatt
hos betongvarefabrikanten. Ikke
lenge etter tilbød Kåre Johan Åsli
ham å kjøpe hele virksomheten, og
det gjorde Åkvik i 2004.
Etter den tid har han investert både
i utvidelser og nye maskiner. Nå har
han brukt vinteren til å planlegge
forbedringer av kontorbygget.

Investerer i åpenhet

Det skal reises et nytt bygg i tilknytning til det opprinnelige kontorbygget, eller boligen om du vil.
Nybygget og fornyingen vil gi
bedre plass, oppdaterte garderobeanlegg, bedre ventilasjon og
gjennomgående modernisering. Alt

får nye fasader og motivasjonen er
blant annet ønsket om et kontorlokale preget av åpenhet.
– Lokaler og utforming har stor
betydning for hvordan kundene
opplever å bli tatt i mot. Vi skal
ha et bygg hvor folk føler at de
er velkomne. Samtidig må vi ha
kontorer hvor vi kan arbeide uten
å bli forstyrret. Derfor bygger vi
med innvendige glassvegger. Når
du kommer til oss skal du få se
at dette er et sted med aktivitet
og mennesker i arbeid, beskriver
Steinar Åkvik.
– Som regel blir all oppmerksomhet rettet inn mot vareproduksjon
og salg. Det er nye former, maskiner, betongbiler og produksjon som
fornyes, mens kontorlokalene gjerne
blir hengende etter. Nå er tiden inne
for å oppgradere kontorarbeidsplassene også, forteller dagens eier og
daglige leder, Steinar Åkvik.

Ser du pumpestasjonen?
Den er godt skjult i terrenget,
i en betongkum DN1600.
Pumpestasjonen
og
alt
nødvendig utstyr er plassert
under bakken. Det gav rask
kommunal saksgang og ingen
skjemmende inngrep i idyllen.

Det er fire år siden Jets-anlegget
levert av Bryne Rør ble tatt i bruk.
27 hytter er koblet til systemet,
og på overflaten synes ingen ting,
ikke engang pumpehuset. Alt
av elektronikk og annet utstyr
ble plassert i tetthetsmerkede
kumringer. T-merkede produkter
som er merket Basal kan
motstå et vanntrykk på opptil
5 meter vannsøyle.

– Å plassere pumpestasjonen i
bakken ble for oss den mest logiske
løsningen. Da slipper du å bygge et
hus oppå bakken. Det er jo unødig
i alle fall, i og med at hele systemet
ligger i grunnen allerede. Dessuten
sparte vi tid på prosessen med
byggesøknad. I tillegg er stasjonen
nesten usynlig i dette flotte landskapet, forklarer daglig leder ved
Bryne Rør Roald Andersen.
– Vi bestilte en kum på DN1600
fra VA-leverandøren i Sandnes,
Skjæveland Cementstøperi. Betongkummen er knusk tørr og fungerer
helt perfekt, så dette er en varig
løsning vi avgjort anbefaler.
Det enkleste er ofte det beste. Jets
vakuumtoalett gir hjemmekomfort på hytta. Systemet transportere toalettavfallet ved hjelp av luft
istedenfor med vann. Det tilføres
kun litt vann ved spyling for å holde

toalettet rent. Jets toalettsystemer
er en miljøvennlig løsning som kan
håndtere alt fra ett toalett, til store
hyttefelt.
Derfor ringte en dag en hytteeier
Jets-forhandleren Bryne Rør AS.
Hytta hans ligger på øya Uskekalven
i Sandnes kommune. Sandnes er for
øvrig en av landets største hyttekommuner, og er opptatt av å få
ordnede sanitærforhold også i
etablerte hyttefelt.
De fleste hyttene på Uskekalven,
som er en riktig gammel øy i hyttesammenheng, hadde nok i realiteten
innlagt vann. Mens avløps- og
toalettforholdene var av tildels
”hjemmesnekret” kvalitet.

Enkelt system

Bryne Rør la en litt oppdimensjonert
ledning på hovedstrekket. Den er
75 mm, mens forgreiningene til
hyttene er 50 mm.

Roald Andersen, daglig leder Bryne Rør, ved
pumpestasjonen firmaet monterte for fire år siden.
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Betongkummen med pumpestasjonen i, står om lag 50 meter fra
sjøen. Ovenfor denne er en slamavskiller på 30 kubikkmeter. I pumpehuset kvernes avfallet fra avløpsledningen. Pumpen skaper vakuum
i systemet og suger tørrstoffet til
slamavskilleren. Utløpet fra slamavskilleren renner ut i en sjøledning
ved selvfall. Hytteforeningen har
en tømmeavtale med kommunen
for tømming av slamavskilleren. På
nært hold synes bare topplatene og
kumlokkene. Hytteforeningen har
laget et pent bed i tilknytning til
dette, og pyntet opp topplaten med
en frostfri krukke med vintergrønt i.
De er veldig fornøyd med systemet.

Driftssikkert

I betongkummen er det innlagt
strøm og lys. En frostvakt er koblet til
en liten panelovn, og til dreneringen
fra kummen er det en tilbakeslagsventil som sikrer at kummen ikke
tilføres sjøvann inn ved flo. På veggen
henger styrepanelet for pumpa.
Det er forresten to pumper. De
sviver i intervall, slik at begge får
være i bruk. Ved behov kan den ene
kobles fra for vedlikehold, uten at

Det er knusk tørt, rent og ryddig i pumpestasjonen. I betongkummen lukter det ikke engang kjeller,
det lukter friskt!

anlegget må stenges.
Gråvann fra vask, dusj og andre
kilder er knyttet til anlegget. Fordi
hele systemet står under konstant
vakuum, og takket være suget, er
motfall uproblematisk.
Bryne Rør har serviceavtale på
anlegget, og arbeider med planer
for tilsvarende løsning på et annet
hyttefelt i kommunen.

På bildet Roald Andersen, daglig leder Bryne
Rør. Her går sjøledningen med utløpet fra
slamavskilleren ut på dypt vann. Den er ikke
synlig den heller.

Pumpestasjonen er plassert helt i vannkanten. Betongprodukter har normalt ingen oppdrift og
T-merkede produkter som er merket Basal kan motstå et vanntrykk på opptil 5 meter vannsøyle.
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Her ligger først en slamavskiller på 30 kubikkmeter. Nedenfor den, i skråningen parallelt med
trærne, ligger selve pumpestasjonen.

VA-produsent
med store vyer
Fra Ølensvåg sprer Ølen
Betong virksomheten og
produktene sine landet over.
Basalmedlemmet har til tider
vært tungt inne i offshoreverden, og forteller om tre
bein å stå på.

Ølen Betong selger ferdigbetong,
betongvarer og elementer. De
opererer innen samferdsel, bygg
og anlegg, on- og offshoreanlegg,
og har fabrikker i hele Norge, samt
Murmansk.
– Det aller kjekkeste er spesialløsninger. Vi liker å måtte strekke oss
litt, forteller daglig leder Svein Atle
Berge, til VA-forum.
Han er på kontoret sitt. Det er i
tredjeetasje
på
virksomhetens
hovedkontor i Ølensvåg. Gjennom
vinduet ser han bedriftens fabrikk,
utelager, kraner og en oljerigg.

Virksomheten ligger ved fjorden, har
egen kai og offshorerelatert nabo.

Rundet milliarden

Oljeplattformen utenfor passer godt
inn i bildet. Ølen Betong har gjort
mye for offshoreprosjekter, på land.
En del offshore også forresten.
– Vi hadde en betydelig produksjon på Snøhvit, fra 2002 til 2007. I
den forbindelse overtok vi virksomheten fra den lokale betongprodusenten i Hammerfest, og har
drevet der siden. Senere kjøpte vi
oss også inn i bedrifter i Vadsø og
Kirkenes. Vi ser på nordområdene
som en region med betydelige
fremtidsmuligheter innen olje og
gass, forklarer Berge.
Og ja, det er også derfor de har
etablert seg i Murmansk.
Gruppen består av tre divisjoner, som
drives som separate enheter. Omlag
1 milliard kroner omsatte Ølen
Betong selskapene for i fjor, inkludert
deleide selskaper, der ferdigbetong
og element er de største områdene.

Vegprosjekt

Svein Atle Berge ser gjennom
vinduet på utelageret. Det inneholder egentlig færre varer enn det
burde gjøre. Slik går det når etterspørselen er stor og prosjektene
mange. I rørfabrikken går produksjonen for fullt, og to trailere kommer
inn for å laste. Hvor de skal? Nei,
si det. Ølen Betong har prosjekt
over hele landet. VA-varer fraktes
både til E6 nord for Gardermoen, til
Trondheim og lengre nord. En
halvtime sørover foregår en storstilt
vegutbygging, ”Haugalandspakken”.
Dit leverer Ølen Betong elementer,
ferdigbetong og VA-varer. Virksomheten er opptatt av å hente ut synergier av samarbeid mellom divisjonene, og her er alle tre involvert.
Divisjonen for betongvarer leverer
hele Basal-spekteret.

Løser utfordringer

Divisjonsleder Gudmund Thomassen og salgsleder på VA, Knut Magne
Østenstad, tar VA-forum med til

Ølen Betong ligger ved fjorden og har stor kai.
Nærmeste nabo er en offshorerelatert bedrift.
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rørfabrikken, men går i retning kaien.
– Det aller kjekkeste er spesialløsninger. Vi liker å løse utfordringer, forteller divisjonslederen til
VA-forum.
Rundt oss står spesialkonstruksjoner
klare for å fraktes til prosjekter. Mye
går sjøveien.
– De siste årene har det blitt stadig mer
spesialvarer, ofte store renneløpskummer. Her er for eksempel mye
som skal til Jernbaneverket på
Østlandet, forklarer salgslederen.
Ølen Betong fyller 40 år i sommer.
Det markeres først med tur til
København for alle ansatte, senere
med åpen dag på fabrikken på
høsten.

Fleksibel produksjon

Starten var to bedrifter som slo seg
sammen og begynte å produsere
VA-varer og betongblokker i
Ølensvåg. Nå eies virksomheten av
familien Berge, hvor eierne er Svein
Atle Berge, søsteren hans Turid,
broren Eiolf og foreldrene.
Den opprinnelige produksjonshallen
er fornyet og modernisert gjentatte
ganger. Det samme er selvfølgelig
maskiner og utstyr. Ølen Betong har

lagt vekt på å ha en fleksibel produksjon, og kan på kort tid legge om
produksjonen. De leverer alt innen
rør, kummer og kanaler.

Miljø og sertifisering

Tilbake til kontoret og daglig leder.
– Vi selger stadig flere store renneløpskummer, klimaendringer spiller
inn. En må ta hensyn til de veldige
nedbørsmengdene, og nå dimensjoneres det også mer for fremtiden,
påpeker Svein Atle Berge.
Ølen Betong arbeider også fremtidsrettet. Virksomheten har montert
resirkuleringsstasjoner på mange av
ferdigbetong-stasjonene. Selskapet
ble Miljøsertifisert NS-EN ISO 14001
i 2012, og arbeider aktivt innen
betongteknologi. De har etablert en
egen teknologigruppe, som blant
annet har ansvar for kontrollomfanget på de stasjonære og mobile
avdelingene, videreutvikler virksomhetens kompetanse og ivaretar
behovet for å utveksle erfaring
mellom avdelingene.
Med stor aktivitet en rekke steder er
det også viktig å ha gode system for
oppfølging, samkjøring og kontroll.
Ølen Betong har derfor egen it-

Ølen Betong har lagt vekt på å ha en fleksibel produksjon, og kan på kort tid legge om produksjonen.
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avdeling, og har utviklet flere
spennende dataverktøy.

HMS i virkeligheten

Et annet prioritert område er HMS.
Hovedmålet er selvfølgelig 0 skader.
Her er forebygging og samspill et
viktig verktøy. Forberedelsene til en
kommende HMS-uke, var i full gang
da VA-forum var på besøk. Klemskader var blant temaene i fjor. I år er
det spesielt fokus på risikovurderinger og forebyggende tiltak.
– Vi har som mål å ta vernerunder alle
steder og samtaler med alle denne
uken. Vi kjører T-skjortekampanjer og
sprer kunnskap om sikkerhet via informasjonsskjermer beskriver Berge.
Ølen Betong bruker informasjonsskjermer på alle pauserom, manøverrom og i produksjonshallene, i tillegg
til at alle har muligheten til å koble
seg på bedriftens intranett. Slik får
alle ansatte tilgang til samme kunnskap, samtidig.

Logistikk og systemer

Mange av lederne har bakgrunn fra
firmaet. Det er i stor grad folk som
har fått anledning til å vokse innen
virksomheten.

Fakta
Ølen Betong Gruppen er et
hovedselskap, som er eneeier
av flere virksomheter, og
medeier i andre.
Driften er delt inn i tre egne
divisjoner:
■ betongvarer
■ ferdigbetong
Daglig leder Svein Atle Berge i kontoret sitt i tredje etasje. Herfra ledes virksomheten og herfra er det
god utsikt til Ølen Betongs utelager.

■ element
Betongvarer produseres i
Ølen, med lager i Haugesund,
Bergen og Bærum. Betongelementer produseres på
fabrikkene i Sandeid og Sveio.
Ferdigbetong produseres fra
Lillesand og Kristiansand i
sør, til Hammerfest, Kirkenes,
Vadsø og Murmansk i nord.
Bedriften har også flere mobile
anlegg
for
ferdigbetong.
Flere av disse er for tiden i
Sør-Rogaland på prosjekter.

Fra venstre: Divisjonsleder innen VA Gudmund Thomassen og salgsleder på VA Knut Magne Østenstad.

– Vi liker folk som ønsker å strekke
seg og tar utfordringer, og da gir vi
dem det, sier Berge.
Virksomheten er produksjons- og
driftsorientert, og arbeider kontinuerlig for å ta ut synergieffekter av
divisjonene. De ulike divisjonene
samarbeider funksjonelt og alle
ansatte har medansvar for helheten.
Svein Atle Berge er så og si vokst
opp på og med bedriften. I begynnelsen av tenårene begynte han
på lageret, han har kjørt truck og
vært i produksjonen. Daglig leder
for hele Ølen Betong har han vært
i to år. Før det ledet han ferdigbetongdivisjonen.
– Satsingsområder fremover?
– Vi satser for fullt på alle tre divisjonene. Vi har tre bein å stå på, og
alle skal være sterke. De ansatte er
fleksible og det er en viktig nøkkel til
suksess hos oss.

Hele arealet er nå tatt i bruk på
tomten i Ølensvåg. Virksomheten har
imidlertid kjøpt 70 mål i en næringspark i Haugesund. Derfor kan de
fortsatt vokse trygt.

Enda et lass betongvare gjøres klar for frakt fra
Ølen Betong. Fra bedriften i Ryfylke kjøres VA-varer
til prosjekt landet over.
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To rørstrekk ig-falsrør DN2000, med langbend,
ble løsningen da nye E6 skulle legges over
en bekk ved Vinstra. Loe Rørprodukter er
leverandør, arbeidet utføres av AF og
Multiconsult beskrev prosjektet på oppdrag
av Statens vegvesen.

Ideell
røravvinkling
Langbend
gir
optimal
hydraulikk i ledningsstrengen langs nye E6 ved Vinstra.
På deler av strekket ble
armeringen rotert 90 grader
i forhold til standard oval
armering, for å ivareta en
retningsendring.

Langbend er tradisjonelle ig-falsrør
som er avvinklet fem grader
i muffen. I tillegg kan skjøten
avvinkles som på øvrige rør.
Langbend kan kobles sammen
og kombineres med ordinære rør.
Vinkelendringen kan utføres både
horisontal og vertikal, helt uten
bruk av andre rørdeler.

12
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Svinger to veier

I Vinstra foregår en storstilt nybygging av E6. Prosjektet var en tid
Norges største enkeltstående vegparsell.
På en del av strekket ligger en
bekk. Den blir lagt i rør, med E6
på toppen. Optimale hydrauliske forhold ble oppnådd ved
bruk av langbend. Som bildene
viser ligger det to rørstrekk under
vegen. Ledningsstrengene består
av Basal langbend DN2000.
Det som ikke fremkommer like godt
fra bildene, er at ledningen ikke
bare svinger i forhold til horisontalplan, vegen skrår også kraftig
oppover. Mot slutten av strekket
ble langbendene vridd, slik at
rørstrekket flater ut. Langbendene
løste altså utfordringen horisontalplan og vertikalplan.
Multiconsult beskrev prosjektet på

oppdrag av Statens vegvesen.

413 falsrør og 55 langbend

Arbeidet begynte i høst og gikk
frem mot jul, i et veldig tempo. AF
bygger vegen. De heiste rørene rett
fra bilen og ned i grøfta ved hjelp
av mobilkran. På den måten la de
mellom 20 og 25 rør hver dag. I
fabrikken, Loe Rørprodukter AS i
Hokksund, kan de produsere 20
falsrør og to langbend om dagen.
Utfordringen ble løst takket være
en stram styring på logistikken.
– Vi kjørte opp fire biler hver dag i
en måned, forklarer Loes avdelingsleder i Trondheim, Øystein Frantzen.

Spesialløsning ble svaret

Deler av ledningsstrekket ligger
dypt, med opp mot åtte meter
overdekning. For å ivareta jordtryk-

ket er det lagt inn ekstra armering
i falsrørene. Som kjent plasseres
armeringen i henhold til Basal
standard, som beskriver den dimensjon og antall armeringsringer for
hvert enkelt produkt.
Ved bruk av ig-langbend fra Basal
oppnås
perfekte
hydrauliske
egenskaper i ledningsstrengen.
Langbend er optimal til bruk der
ledningstrengen må tilpasses
andre konstruksjoner, der ledningsstrengen legges i krappere kurve
enn vinkelendringen i skjøt tillater,
og der fall inn og ut av kummen er
stort.
Løfteankeret er innstøpt på to sider,
for å kunne ta vinkelendring både
til høgre og venstre.
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Ivaretar kommunal
kompetanse
Mye arbeid i Vefsn utføres
av lokale entreprenører. En
kommunal gruppe anleggsarbeidere
opprettholder
kommunens beredskap. De
ivaretar
også
kommunal
kompetanse og løser noen
oppgaver raskere og rimeligere.

Vefsn kommune utfører en del arbeid
i egen regi og har en gruppe som kun
arbeider med kommunale anlegg
og drift. Kommunen har bemannet
to gravemaskiner, en lastebil og
har ansatt en rørlegger som også
er arbeidsleder. Vinterstid arbeider
de hovedsakelig med beredskap.
VA-forum traff gjengen i Mosjøen,
nærmere bestemt i Nils Skandfersveg, i oktober i fjor. Dagen etter
høstens første snønatt.

Skal være selvhjulpne

Her skal de legge ny avløpsledning

og utføre arbeid i tilknytning til
nye boliger for demente. Alle eksisterende rør i grunnen erstattes.
Arbeiderne erstatter også massene
og bygger opp nytt bærelag, og
bytter gatelysene ut med nye.
Prosjektet, som er litt væravhengig,
begynte i midten av september og
ble ferdig i november. Avdelingsleder for vann og avløp, Steinar
Stien, viser rundt.
– Det er viktig at kommunen er
selvhjulpen i beredskapssituasjoner
og vi må ha utstyr stående klart
for uforutsette hendelser. Dette
utstyret er det riktig å benytte på
det jevne, og arbeidet ivaretar også
den kommunale kompetansen. I
tillegg har vi dokumentert at det er
betydelig rimeligere å benytte egne
ansatte på denne type prosjekt,
forklarer han.

yngste nok er bygget på slutten av
1970-tallet. Rørene er i hovedsak
fra 1950-60 tallet, men arbeidet er
stykkevis og delt utført og pågikk i
flere etapper over mange år.
– Beslutningsveien er kort når
arbeidet gjøres i kommunens regi.
Når en begynner å grave i et eksisterende område, dukker det alltid
opp ting en ikke er forberedt på. Når
arbeidet utføres av en entreprenør,
må uforutsette forhold først meldes
inn som en endringsmelding. Så må
det at en har funnet noe som ikke
stemmer i grøften, tas opp administrativt, og så er det kanskje 14 dager
før neste byggemøte og ting kan
bli besluttet. Når vi utfører arbeidet
i egen regi, avgjøres det samme i
løpet av en ti minutters telefonsamtale med arbeidslederen, forklarer
Steinar Stien.

Kort beslutningsvei

Effektivt prosjekt

Nils Skandfersveg er den opprinnelige riksvegen gjennom Mosjøen.
De eldste husene langs traséen er
fra midten av 1880-tallet, mens de

I et område hvor det tidvis har vært
problemer skulle avløpsrørene
erstattes. Spillvannet fra hele
boligfeltet ble ført under en veg

Når det arbeides i tettbygde strøk er det viktig
å tilrettelegge på beste vis for beboerne langs
vegen. Det har kommunen gjort.
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hvor det ofte ble tilstoppinger og
oversvømmelser. I sommer rustet
Statens vegvesen opp en veg i
området. Derfor ble det viktig at
kommunen hev seg rundt og utbedret VA-anlegget nå, fremfor å måtte
grave i den nye vegen om noen få
år. I juni ble avdelingen klar over hva
som skulle gjøres, de tok avgjørelsen
nesten på sparket, og var i gang med
arbeidene allerede i begynnelsen av
september.
Vegen er smal, det er boliger på
hver side og akkurat plass til gravemaskiner, lastebil og grøft langsetter i kjørebanen. Men gjennomkjøringsmuligheten ble borte mens
arbeidet pågikk. Derfor er det
etablert en midlertidig adkomst
med innkjørsler til en parallell veg,
samt midlertidige parkeringsplasser
for beboerne.

tid på å utarbeide anbudspapir, så
anbudskonkurranse og så måtte det
blitt behandlet i kommunestyret.
Da hadde det allerede vært vinter,
og vi hadde ikke kommet i gang
når jobben ideelt sett måtte gjøres,
forteller han.

Fortløpende dokumentasjon

Fakta
Vefsn kommune ligger på Helgeland og sør i Nordland fylke.
Det er 33 mil til Bodø, 39 mil
til Trondheim og 10 mil til
svenskegrensen. I kommunen,
som har et areal på 1 894
kvadratkilometer, er det ca.
13 300 innbyggere. Kommunesenteret ligger i Mosjøen,
“Byen midt i Norge”. Der bor det
ca. 10 000 innbyggere. Mosjøen
er en trivelig liten by ved foten
av Øyfjellet, med mye trehusbebyggelse.

Egen pengepott

Noen ganger prosjekterer Steinar
Stien arbeidet, andre ganger lager
han bare skisser. Det er to lag som
jobber for kommunen. Det ene går
foran, graver og fjerner, mens det
andre laget kommer etter og legger
rør og fyller igjen. Arbeiderne er
ifølge avdelingslederen så erfarne at
de i hovedsak er selvgående.
– Vi har veldig dyktige folk og en flott
sammensetning på lagene, oppsummerer Stien.
I Vefsn, som i andre kommuner,
har det blitt syndet når det gjelder
dokumentasjon. I 2008 begynte de
å måle inn og registrere alt tilknyttet
VA-anleggene i det kommunale
systemet.
Når entreprenører utfører arbeidet,
skal alt bli lagt inn og godkjent før
kommunen overtar anlegget. På
prosjekt som i Nils Skandfersveg er
også registreringsarbeidet enklere
når det utføres av egne folk. En vet
rett og slett ikke hva en vil finne i
grunnen etter hvert. Nå utbedrer
arbeiderne alt de kommer over,
monterer nytt og registrerer det
fortløpende med GPS og foto.

Kommunens folk erstatter alle gamle rør og
etablerer et driftssikkert og varig VA-anlegg.

Fra venstre: Avdelingsleder for vann og avløp Steinar Stien og Terje Vesterlid fra Vefsen kommune,
sammen med Steinar Åkvik, daglig leder hos betongvareleverandøren Midt Norsk Betong Mosjøen.

Rørgaten er 350 meter lang. I
grunnen legges det vann-, avløp og
overvannsledning. Totalt etableres
det 17 kummer. Prosjektet kostet
kommunen 2,5 millioner kroner.
Som leder for avdelingen disponerer Steinar Stien årlig 3,5 millioner
kroner. Dette er midler avsatt til
generelt vedlikehold.
– Vi kommer raskere i gang når vi
kan gå utenom anbud og behandling i kommunestyret. Det er en
fordel på mindre prosjekt. Hvis dette
arbeidet skulle ha vært utført av en
entreprenør, måtte en først ha brukt

Vefsn kommune er vidstrakt,
med høye fjell, fjorder, grotter
og elver. Elva Vefsna er kjent
for å være en god lakseelv.
Vefsna møter havet ved Sjøgato,
Mosjøens gamle bydel, som
er en unik møteplass mellom
innland og kyst. I Sjøgato har
folk fra innlandet møtt kystfolket
for å handle og bytte varer i
uminnelige tider. I gateløpet
ligger om lag 100 gamle trehus
av høyst ulik karakter. Det er
utført et unikt bevaringsarbeid,
som blant annet er hedret med
Maihaugprisen og Olavsrosa.
Vefsn og Mosjøen er vel verdt et
besøk.
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Drensledning øker det tilgjengelige
infiltrasjonsarealet.
• En uttørking av grunnen og en lavere grunnvannstand
vil kunne føre til setningsskader på bygg og konstruksjoner.
• Røtter fra vegetasjon må strekke seg lengre ned for å få tilgang til vann og næring.
• Et lavere vanninnhold i jorden øker behovet for kunstig vanning.
• Lokal overvannsdisponering kan hindre overvannsproblemer på et tidlig tidspunkt, slik at en
unngår overbelastning i nedstrøms rørsystem.
• Betongprodukter er de desidert mest anvendte systemene for overvannshåndtering!

Lokale
overvannsløsninger
For å imøtekomme de
nåværende og de fremtidige
utfordringene knyttet til overvann kreves gode løsninger for
overvannshåndtering. Samtidig
ønsker flere kommuner at
overvannet i størst mulig grad
skal tilbakeføres lokalt slik
at vannets naturlige kretsløp
opprettholdes og at naturens
selvrensningsevne utnyttes.
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Lokal overvannsdisponering/lokal
overvannshåndtering
(LOD/LOHtiltak) er løsninger som håndterer
overvannet lokalt i form av fordrøyning og/eller infiltrasjon. LOH kan
enten benyttes som en selvstendige
løsninger eller som et supplement
til konvensjonelle rørsystemer, for å
unngå overbelastning.

Infiltrasjonsløsning som
krever lite areal

IFS-sandfang er en enkel og rimelig
måte å tilbakeføre overvannet
lokalt. Løsningen er basert på et
tradisjonelt sandfang hvor grus og
sand holdes tilbake i kummen, og

overvannet føres via en dykker for
lokal infiltrasjon. IFS sandfanget har
et begrenset fordrøyningsvolum
som gjør at overvannet bør videreføres like raskt som det tilføres, for å
unngå uheldig oppstuvning. Løsningen egner seg derfor på steder
hvor grunnforholdene har høy infiltrasjonskapasitet og et stort porevolum.
Infiltrasjonsarealet under kummen er
lite og vil være utsatt for tilslamming
over tid. Derfor bør IFS-kummen
alltid utføres med en perforert
drensledning. Drensledningen kan
enten benyttes som et nødoverløp

Drensledning

Innløp

3
1

Denne kumvarianten i Storm-serien er
utviklet for å håndtere overvannet fra
områder med en begrenset andel tette
flater. Legg merke til at det er mulig å:

som er tilkoblet kommunalt nett,
eller legges rundt kummen for å
øke infiltrasjonsarealet. Hvis flere
IFS-sandfang benyttes i et område,
kan de med fordel koblet sammen
med drensledninger slik at anleggets
levetid blir betydelig lengre.

Små arealer og infiltrasjon

Taknedløp bør i utgangspunktet
føres ut på gresskledde overflater
for infiltrasjon eller lignende. I
tilfeller med lite tilgjengelig grøntareal, uegnede jordmasser eller
sterkt skånende terreng, kan det
allikevel være behov for å fordrøye

2

1

Forsinke og føre alt overvannet
til det kommunale nettet.

2

Forsinke og infiltrere alt 		
overvannet.

3

Lage en kombinasjonsløsning hvor
overvannet forsinkes, infiltreres
lokalt og deler av overvannet ledes
til det kommunale nettet.

overvannet. For små arealer som
for eksempel ved nybygg eller
påbygg vil den økte andelen tette
flater genererer mer overflateavrenning som må håndteres.
Kumbaserte fordrøyningsløsninger
egner seg godt som LOD tiltak i slike
situasjoner.

Bruk beregningsprogram

For å beregne nødvendig fordrøyningsvolum kan Basals beregningsprogram «håndtering av overvann»
på www.basal.no benyttes.
Kummens diameter og høyde
tilpasses enkelt nødvendig fordrøyn-

ingsvolum. Når maks vannstand
over mengderegulatoren er definert
kan riktig virvelkammer velges eller
diameter på det strupede utløpet
beregnes, slik at maks videreført
vannmengde overholder påslippskravet til kommunalt nett. Ønskes
det heller en infiltrasjonsløsning
kan en perforert drensledning
kobles på utløpet for lokal infiltrasjon. Infiltrasjonsarealet tilpasses
med drensledningen slik at en
oppnår ønsket utslippsmengde fra
magasinet.
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Til høyre: prosjekterende Håkon Galde fra
Cowi har gjennomgående anbefalt Optikum
på Felt F på Forus. – Jeg har benyttet
Optikum på flere prosjekt tidligere, og er
overbevist om at stadig flere kommuner vil
velge det samme etter hvert, sier han. Her i
samtale med driftsleder Bjarte Auestad som
leder arbeidet for Stangeland Maskin AS.
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Hydrauliske forhold,
stabilitet og sikker drift
Ett av de siste store arealene
på Forus i Sola kommune
ferdigstilles. Prosjektansvarlig
hos Cowi har anbefalt Basal
Optikum gjennomgående på
spillvannsnettet. Hvorfor?

her, hvor en for eksempel risikerer at
jordtrykk presser opp lette materialer.
Den enkle monteringen betyr også
mye. Montøren trenger ingen ekstra
opplæring for å montere en Optikum.
Det er som å montere en ordinær
betongkum, og det kan de, sier Galde.

God HMS i kummen

Dette er ett av landets mest intensivt
utnyttede områder, og mest aktive
næringsareal. Nå bygges ny ringveg,
to rundkjøringer, sykkel- og gangstier. Det skal opparbeides industritomter og arealer for grøntanlegg.
Cowis Håkon Roger Galde har hatt
ansvaret for sluttføringen av prosjekteringen og følger opp arbeidet.
Han er planleder og byggeleder,
med flere års erfaring fra Plan- og
anleggsavdelingen i Stavanger.

HMS-argumentet er viktig for
mannen som har arbeidet tett på
driftsoperatørene.
– Rillene i bunnen gjør kummen sklisikker. Det er et lite, men viktig og
virkningsfullt grep. I våte miljø er plastbelegg ofte glatt og det er fort gjort å
skli i en kum. Kummene er urene miljø,
og det har avgjørende betydning at vi
forebygger fall. Gode og trygge arbeidsforhold er virkelig noe vi tilstreber når vi
arbeider med vann og avløp. Dette vil
det bare bli strengere krav til fremover,
også derfor anbefaler jeg Basal Optikum.

For rørinspeksjon

Lett å forblende

Forus Felt F ligger i Sola kommune, og
kommunen benytter kun PVC-rør til
spillvannsledninger.
– Basal Optikum tilfredsstiller de
kravene jeg setter til en god løsning.
Blant disse er at det skal være samme
materiale i hele strekket. Det sikrer de
hydrauliske egenskapene i ledningsnettet, forklarer han.
Ifølge ingeniøren kan kummer med
liten inspeksjonsåpning være utfordrende å drifte.
– Det er lett å komme til for å spyle i
Optikummen. Ikke minst når det gjelder
utvidet rørinspeksjon, er det veldig god
tilgang for utstyret i Optikummene.

Tung nok

Grunnforholdene er stedvis utfordrende på Forus. Myr avveksler til dels
dårlig fjellgrunn. For Håkon Roger Galde
betyr Optikummens egenvekt mye.
– En betongkum med innstøpt plast
muffer og renneløp er robust og
tung. Den øker stabiliteten og sikrer
anlegget mot oppdrift. En ren plastkum ville neppe vært tilstrekkelig

Han har enda et argument: Enkelte
kommuner stiller krav om å forblende

ubrukte åpninger i kummer.
– Jeg kommer fra en stor kommune,
i hvert fall i antall innbyggere. Der
benyttes kun betongrør på ledningstrekket, og i Stavanger er ett av
kravene at en støper igjen ubrukte
renneløp i spillvannskummene. Det
kan være en utfordring å sikre at dette
gjøres, og at arbeidet utføres korrekt.
Til Basal Optikum leveres prefabrikkerte forblendingsskjold. Når de
benyttes, blir kummen 100 prosent,
sier ingeniøren med overbevisning.

Ubrukte løp kan terses, i tillegg kan overflødige
renner forblendes slik at avleiring hindres.

Gikk unna i høst
I VA-normen til Trondheim kommune står det blant annet at
det skal være samme materiale i kumbunnen som i ledningstrengen. I høst solgte Loe Rørprodukter 60 - 70 Optikum DN
650 i Trondheim. Minioptikummene ble valgt isteden for
stigerørskummer i plast.
Entreprenørene opplever at kummer i lette materialer har en
tendens til å velte sidelengs, når de legger omfyllingsmasse
rundt kummene. Så må de rette opp stigerøret igjen, og så
vipper de på nytt neste gang de kjører innpå med masse.
Mens betongkummen står ved første forsøk. I tillegg er
oppdriftsproblemet løst, begrunner avdelingslederen til Loe
Rørprodukter AS i Trondheim, Øystein Frantzen.
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Forandringer,
utfordringer og
muligheter
TEKST: Christen Ræstad

Hørt det før? I 1986 var det to
grupperinger av betongprodusenter: Alfanor og PreBas.
Alfanor feiret 10-årsjubileum,
og jeg holdt hovedforedraget
«Fremtidens VA-anlegg – En
utfordring». I foredraget og i
senere artikler fram til 1990
tittet jeg langt inn i fremtiden,
25 år. Nå er vi der!

jeg skrev for mer enn 25 år siden, er
det med blandende følelser.
I 1929 var overskriften i Akers-Posten:
«Mange utilfredsstillende kloakanlæg i Aker». Mine egne artikler
og foredrag for 25 år siden har i stor
grad de samme budskapene som i
dag: Det er alvorlige feil i VA-nettet
med ledningsbrudd, inn- og
utlekkinger. Ledningsfornyelsen må
trappes opp. Nye rør må ha «evig
liv». … og så videre.

«Det är skönt att leva, for då får man
ju se hur det går» sa Kolingens far
Albert Engstrøm. Når jeg nå leser det

I 1988 var det 31 000 km offentlige
avløpsledninger i Norge. Det hadde
i 2012 vokst til mer enn 51 000 km.

Masse positivt har skjedd

Det investeres i store vegprosjekter, jernbaneanlegg, byutvikling
og byfornyelser i et stadig økende
omfang. Signalene fra regjeringen,
fra byene og fra de øvrige kommunene tyder bare på enda mer av det
samme. Vi mangler fagfolk til å ta seg
av ledningsfornyelsene. Kanskje blir
vi konkurrenter med oss selv, siden
utbyggerne stjeler fagfolkene til
konsulentarbeid, entreprenører og
byggeledelse.
Det siste 20 årene har sett titalls
milliarder kroner bli investert i nye
vannbehandlingsanlegg for drikkevann og renseanlegg for avløp.
Likevel gjenstår store prosjekter i
milliarder-klassen. For meg forblir
det et hjertesukk at vi ikke bruker
en del av disse avløpspengene
innen landbruket, der vi kunne
fått ti ganger så mye fosforfjerning
for pengene. Og hvorfor tør ingen
påpeke at fiskeoppdrettsanleggene
har fosforutslipp som gjør kommunenes utslipp neglisjerbare? Vi vet
det, men vi vil helst ikke snakke om
det. Men kom ikke og si at kommunene ikke tar sitt utslippsansvar på
alvor!

Mye er bedre

Fornyelsen av VA-ledningsnettet
har økt dramatisk. Mange kommuner fornyer nå mer enn 1 prosent
av ledningsnettet årlig. Det er for
øvrig meningsløst å bruke fornyelsesomfanget som et mål i seg
selv. De overordnede målene må
knyttes til antall akutte hendelser
med ledningsbrudd, inn- og utlekking og ikke minst: avløpsnettets
kapasitet til å møte klimautfordringenes ekstremvær.
På et svært viktig punkt fikk jeg rett
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i mine spådommer for 25 år siden:
Bruk av NoDig-løsninger ved fornyelser av vann- og avløpsledninger
spiller nå hovedrollen som metoder
i de større byene som har tatt dette
i bruk i stort omfang. Vi kan likeledes
glede oss over tilveksten i bransjen av
mange unge og dyktige ingeniører
og fagfolk som har med seg oppdaterte kunnskaper, modellverktøy
og entusiasme inn i vår spennende
vannbransje. Det produseres imponerende planer og utredninger.
Selv om det fortsatt gjøres feil i
anleggsutførelsene, er det likevel
langt høyere standard på ledningsanleggene i dag enn for 25 år siden.

Nye utfordringer og muligheter

Det er usikkerheter omkring
havnivåstigningen størrelse og
sannsynlighet, selv om Berit nylig
satte nye høyderekorder i NordNorge. Tromsø kommune hadde
lagt en pumpestasjon så høyt ved
sjøkanten at den på folkemunne
ble døpt Golanhøyden. Da Berit
oversvømmet kaier, kjellere og
bygninger i sjøkanten, stilnet ironiseringen. I våre fjorder, for eksempel
i Drammen der jeg selv bor, blir nok
den mest ekstreme nivåstigningen
først og fremst et resultat av et døgn
med orkan fra syd som presser store
vannmengder inn mot Drammen
og Oslo, kombinert med generell
havnivåstigning pga. issmelting på
Grønland og springflo. Operaen kan
ha Händels Water Music på reportoaret, bokstavelig talt! Spektakulært!
Mens vi venter i usikkerhet på
høyvannet, kan vi kanskje lære av
München. De har rett og slett gjort
det så enkelt at de forbyr avløp med
gravitasjon fra kjellere. Du må gjerne
bygge kjeller, men legg da helst de
vannforbrukende funksjonene i
etasjen over. Og hvis du likevel vil ha
vannforbruk i kjelleren, da må du ha
en liten pumpe som løfter avløpet
en etasje opp. Tenk hva vi ville spare
i forsikringsskader hvis vi gjorde det
samme i risikoområder i Norge!

Ekstremvær allerede

6. august 2012 fikk kommunene
Øvre og Nedre Eiker besøk av Frida.
Uoffisielle målinger påstår at det
enkelte steder kom mer enn 150 mm
regn på noen få timer. Forsikringsskadene har i alle fall passert

Illlustrasjonen skisserer en løsning for å leve med overvann.

300 millioner kroner. Det var på
nære nippet at overtopping av
en gammel vannverksdam hadde
utløst dambrudd som ville vært
livstruende for hus som ikke var blitt
evakuert. Jernbanefundamentet ble
ødelagt på 3 steder, heldigvis ETTER
at Bergensbanen hadde passert om
natta.
Men det mest dramatiske og
spektakulære i Norden opplevde
København 2. juli i 2011. Offisielle
tall er nå at det kom 150 mm nedbør
på 2 timer. Det var omkring 96 000
forsikringsskader for omkring 6
milliarder kroner. I tillegg var det
store skader på offentlig infrastruktur. En stor mengde bilder druknet,
motorer ble ødelagt og veiene var
ufremkommelige.

Å lære av feil

Det mest alvorlige i København
var at 2 store sykehus var svært
nære ved å bli satt ut av drift, blant
annet på grunn av svikt i strømforsyning inklusive nødstrømsforsyning. Evakuering av sykehusene
ble drøftet, men vegene var ufremkommelige for ambulanser og
øvrige nødetater. Evakuering av et
helt sykehus med helikopter var
selvfølgelig en umulighet.
København kommune har derfor
laget en skybrudsplan som du kan
laste ned her
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_
pub2/pdf/1018_l9HA0rd2PF.pdf
Bildene i denne rapporten forteller

hvor dramatisk situasjonen var.
København kommune har allerede
igangsatt forebyggende tiltak med
kjøre ordre til det nye regionale
VA-selskapet HOFOR: «Dette må aldri
skje igjen. Sett i gang forebyggende
tiltak, så skal vi avklare under marsjen
hvordan vi skaffer de milliardene
dette vil koste!»
Dette kan like gjerne skje i Oslo eller
Bergen, som det gjorde i København. Derfor må vi merke oss hva
danskene gjør:

Å leve med overvann

Skybrudsplanen tar utgangspunkt i
en terrengmodell for byen som viser
hvor vannet vil renne på overflaten
ved ekstrem nedbør. Det dimensjoneres for at det kan være inntil 10 cm
vannstand i kjørebanene, men ikke
mere. Det lages åpne kanaler som
flomveier i tillegg til veiene. Det skal
legges store rørkulverter på 2 – 3
meter diameter for 2,5 milliarder
kroner.
Dette er en kjempeutfordring for
styrt boring og rørpressing av
betongrør.
Foruten den omfattende rørpressingen er det nytt at en by i Norden
systematisk planlegger for at det
også kan stå vann i kjørebanen. I
Norge har vi knapt nok begynt å
venne oss til at overvann er avløpsvann, også når det er på overflaten
og før det har funnet avløpssystemets rister og rør.
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Med dette som bakteppe er det
gledelig å lese VA-Forums artikler
om utvikling av overvannssystemer
på eller nær overflaten av våre veier
og plasser. Utviklingen av Q-maxstorm for «Aker-brygge-utbyggingen» i Sandnes sentrum er et godt
eksempel på dette. Generelt sett
tror jeg at vi må sette inn utviklingsinnsatsen og fantasien i å lære oss å
håndtere overvannet før det når det
tradisjonelle avløpsnettet. «Stop the
water where it drops!» sier amerikanerne. For nye utbygginger er vi
kommet langt med dette i mange
kommuner, men for eksisterende
områder er vi sterkt på etterskudd.
Det kreves i slike tilfeller lokalt tilpassede løsninger som ofte bryter med
inngrodd praksis, normer og retningslinjer. Nytenking er som kjent ikke
kommunalteknikkens styrke.

Finansiering av løsninger

Jeg tror at vi kan og bør lære av
München og andre europeiske byer.
Der settes innsatsen inn i endring av
fellesledningene til «ett-rørs-separatsystem» ved at man avlaster det
meste (men ikke alt) av overvannet,
men beholder den gamle avløpsledningen, eventuelt med rehabilitering med NoDig-løsninger. Da vil
håndtering av overvannet på eller i
kanaler nær overflaten fremstå som
en meget god og kostnadseffektiv
løsning. En del steder vil vårt kalde
klima by på ekstra utfordringer, men
vi skal nok takle det også.
Store variasjoner i lokale forhold
gjør det vanskelig og lite egnet å
bruke lovverket for å oppnå slike nye
løsninger i eksisterende områder.
Derfor har jeg stor tro på nytten av
å innføre en deling av kommunens
avløpsgebyr i en spillvannsdel for
kloakken og en overvannsdel for
regnvannet. De som etablerer lokale
overvannsløsninger kan dermed
få redusert eller null overvanns-

gebyr. Så kan abonnentene selv
velge, og ta i bruk egen kreativitet
for å skape et bedre vannmiljø med
blå flater, samtidig som avløpsgebyrene reduseres. Tyskerne har
gode og enkle rutiner for å håndtere
dette og positive erfaringer i mer enn
25 år. Vi mangler et slikt insitament.
I april 2014 oppnevnte regjeringen
et lovutvalg som skal foreslå bedre
regler for kommunenes håndtering
av overvannet, herunder finansieringen. Lovutvalget skal være ferdige i
slutten av 2015.

Dyrt og vondt å ligge underst

Vann- og avløpsledningene ligger
nederst i grøftene i bygatene. Ved
siden av, eller vel så ofte rett over,
ligger strømkabler, telekabler, fiberbredbånd, fjernvarme og fjernkjøling. Som om ikke det er nok,
kan vi glede oss over gassrør med
strenge avstandskrav og i økende
grad også bossug, dvs. 500 mm
støvsugerrør for avfallsinnsamling.
Mer enn 10 ulike rør- og kabelsystemer slåss om trang plass. Å grave seg
ned til de lavest liggende VA-ledningene fremstår som et mareritt.
Dette skriker etter kreativitet og
nytenking. Også reparasjoner må
kunne gjøres med NoDig-løsninger,
ikke bare fornyelser. Nye systemer
må gjøres ekstra sterke og levedyktige for kommende generasjoner.

Å korte inn anleggstiden

Legging av gangbare kulverter er
rådyrt. I Bergen kostet dette 250 000
kroner pr løpemeter for en 5,5 meter
bred betongkanal som huser alle de
omtalte systemene langs Strandkaien opp fra fisketorget. Anleggskostnadene økte 32 prosent fordi
arbeidet ble forsert til døgnkontinuerlig arbeid, dog uten maskindrift
om natten.
Likevel jublet publikum, pressen og

politikerne i Bergen for at Graveklubben hadde redusert anleggstiden fra opprinnelig planlagt 9
måneder til 3 måneder på den første
strekningen.
Erfaringene fra Bergen lærer oss
flere ting. Det viktigste er at TID
er penger. En offentlig utredning
for Finansdepartementet i 2012
fastsatte den samfunnsmessige
verdien av arbeidstid inkludert reiser
til/fra jobben til 400 kr. per time og
fritiden til 150 kr. per time. Du skal
ikke ha lange køtiden på grunn
av et komplisert gravearbeid før
titalls millioner kroner ruller i dette
regnestykket.

Kulvert og fordrøyningsvolum

Fremtiden vil sette økte krav til at vi
setter kroneverdier både på tid og
på verdien av økt samfunnssikkerhet, herunder sikkerhet mot svikt i
vannforsyningen og avløpstjenestene.
En by som er uten slike tjenester i
mer enn 2 døgn, må sannsynligvis
evakueres. Dette er like lite ønskelig
som hendelsen i København i 2011.
Men dermed dukker det opp
spennende nye tanker og muligheter.
Kanskje bør betongbransjen og
andre utvikle bedre og billigere
kulvertsystemer med hyller for rør
og kabler. Og kanskje kan slike systemer kombineres slik at dette blir
fordrøyningsvolum for utjevning av
de ekstreme korttids nedbørhendelsene som helt sikkert kommer.
Som en klok ingeniør sa: Når du har
dimensjonert avløpsanleggene dine
for en gitt overvannsmengde, da bør
du se på planene og spørre deg selv:
«Hva skjer hvis det kommer dobbelt
så mye vann som det jeg har dimensjonert for?»
For det kan hende at det gjør det!
Kanskje ikke i morra og kanskje ikke
så ofte! La oss medvirke til å lage
gode og trygge dager for fremtiden.
Christen Ræstad

Bildet er hentet fra København kommune sin skybrudsplan
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1018_l9HA0rd2PF.pdf
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Betongens allsidighet
- den moderne steinen
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Gjennom forberedelser og
praktisk arbeid i betongvarefabrikker lærer arkitektstudenter om muligheter
betong byr på, og knytter
kontakter til industrien. I
første omgang er resultatet en
utstilling av betongprodukter
ingen har sett maken til.

I byggebransjen kan det være stor
avstand mellom tegnebordet og
arbeidsplassen. Barrierer bygges
ned og kunnskap bygges opp når
håndverkere og arkitekturstudenter
møtes. Det har Magne Magler
Wiggen erfart. Siden 2006 har han
årlig arrangert ”Betongworkshops”
for studenter ved Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo (AHO).
– Gjennom prosjektet lærer arkitektstudentene om muligheter betong
byr på, og blir tryggere på hva det
vil si å arbeide med betong. I tillegg
lærer studenter og håndverkere av
hverandre. Mange av studentene
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opprettholder også kontakten med
bedriften og tar lettere kontakt med
fagmiljøet etterpå, forklarer han.

Den moderne steinen

Magne Magler Wiggen er arkitekt,
og professor ved Arkitekthøgskolen
i Oslo og har etablert eget arkitektkontor, MMW, i Oslo. Det er kanskje
mest kjent for en rekke avantgardistiske prosjekter, hvor et minimalistisk formspråk ofte er kombinert
med mobilitet og fleksibilitet.
Han mener betong ikke har fått den
anerkjennelsen produktet fortjener.
– Betong er et gammelt materiale,
samtidig er det fortsatt et av de mest
moderne og formbare materialene vi har. Betong er alltid til stede
i arkitektur, men ofte er det ikke tid
eller penger til den avanserte bruken
av betong. Likevel er det viktig at
arkitektene kjenner til betongens
allsidighet og styrke. Som materiale
er betong verken ferdig utviklet
eller utforsket. Jeg tror vi fortsatt vil
oppleve mye nytt når det gjelder
bruksområdet til betong og nye
tilsetningsstoffer, men basissammensetningen vil være den samme.
Betongen er den moderne steinen,
mener han.

Konkret arbeid

Den årlige betongworkshopen starter med en forelesning hvor Wiggen
forteller om prosjektet, gir studentene en innføring i støypeprosessen
og en innføring i bruken av betong
i arkitekturen. Eksempler på støpearbeider i inn- og utland gir dem
innsikt i moderne arkitekthistorie
knyttet til betong. Så får de i oppgave
å bygge selv. De skal lage en bruksgjenstand, gjerne noe en overraskes
over å se at er bygget i betong.
Gjenstanden skal være løftbar, om
ikke av en person alene, så i hvert
fall kun ved hjelp av medstudenter.
I tillegg skal det ikke ha blitt støpt
før. På forhånd har studentene fått
grundig innføring i byggingen og
bruken av støpeformer.

Praktisk prosess

– Jeg ønsker at hver av studentene
kan få en personlig tilknytning
til oppgaven. Ved å tvinge dem
til å skape noe helt nytt, flytter vi
på grensene for hva som er støpt
tidligere og for hva den enkelte
studenten kan klare, beskriver han.
Støpearbeidet starter med at
formen tegnes. Tegningen skal
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godkjennes av ham.
– Det at formen fungerer, og kan
demonteres uten at produktet
ødelegges, er blant kriteriene.
Når tegningen er godkjent, må de
kappe materialene, skru, lime og
bygge formen. Det er utfordrende
for arkitektene å tenke så praktisk,
forklarer han.
De fleste velger å bygge form av
forskalingsmaterialer. Forskalingsformer freses også ut av isopor, tre
eller andre materialer. Når formene
er ferdige, er tiden inne for det
første møtet mellom fabrikkene og
studentene. Åtte bedrifter deltar i
prosjektet.

Til slutt

Først besøker studentene virksomheten ”sin” for å lære hva bedriftene produserer og se eksempler på
hva de leverer til virkelige bygg. Så
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begynner fabrikkarbeidet.
De stiller med formene sine, overnatter i nærheten og støper i tre intense
dager. Noen rekker også å avforskale. Etter tre dager tas alt tilbake til
skolen.
Noen produkter skal så slipes,
poleres eller overflatebehandles
på andre måter på skolen, før de
er ferdige. Skolen inviterer fagfolk
innen bearbeiding og overflatebehandling av betongprodukt på
besøk, slik at studentene også får
en grundig innføring i denne delen
av prosessen. Så arrangerer de en
utstilling hvor involverte og andre
interesserte får se resultatene av
årets arbeid. Alle bedriftene inviteres til skolen, studentene takker for
hjelpen og forteller hva de har lært.
Hvert år nominerer og kårer bedriftene og studentene sammen en

vinner av årets beste prosjekt.
I hovedsak har de samme bedriftene
deltatt siden 2006. I år deltok:
■ Contiga Moss
■ Norbetong Fredrikstad
■ HeidelbergCement
■ Norbetong Gjelleråsen
■ Opplandske Betongindustri
■ Spenncon Hønefoss
■ Unicon Sjursøya
■ Weber-Norge Lillestrøm
■ Block Berge Bygg Sande
Alle bildene er fra AHOs betongworkshop i 2013.
Foto: Fotograf Nils Petter Dale.

2014 | VA-forum

27

mtiden!

Betong er materialet for nåtiden og fre
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Foto: Sandra Thorgrimsen

Står som støpt
Basalbedriften Beisfjord Sementvarefabrikk har utviklet en veltesikker rastebenk i samarbeid med
Statens vegvesen.
Benken er laget av høyfast betong og
Sibirsk lerk. Den er så tung at den knapt
lar seg velte, og så robust at det virkelig
skal mye til for å lykkes med å ødelegge
den. I tillegg tåler den vintervær.
Statens vegvesen hadde problemer
med hærverk mot de lettere rastebenkene. I arbeidet med utformingen
la Beisfjord Sementvarefabrikk og
vekt på at benken skulle være brukervennlig. Derfor er den enkel å komme
inntil også for rullestolbrukere.

Bordlengde:
Borddybde:
Bordhøyde:
Setehøyde:
Vekt:
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1800 mm
800 mm
800 mm
440 mm
260 kg

Kummer på bestilling
Alle Basals medlemsbedrifter
produserer spesialkummer etter
kundens behov og spesifikasjoner. Denne var planlagt
som plasstøpt, men ble laget i
fabrikk.

Disse bildene er av en spesialtilpasset
kum som Loe Rørprodukter AS
leverte i forbindelse med opprust-

ing av gang- og sykkelveg ved E 18
i Blommenholm – Høvik i fjor. I
forbindelse med arbeidet ble det
etablert et nytt VA-anlegg, og et
nytt overvannsanlegg for Bærum
kommune. Utførende entreprenør
var Kjeldaas AS.
Kummen veier ca. 18 tonn og består
av en DN2000 og en DN1000 kum
som er koblet sammen. Begge
kummene har spesialtilpassede
renneløp og det er installert en
kombiarmatur DN300.

Hos Loe Rørprodukter ble kummen produsert i henhold til de opprinnelige tegningene, for plasstøpt kum. Den ble fraktet fiks ferdig og heist på plass.
Det eneste de måtte gjøre på anlegget var å koble til rørene.
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Her er vannarmaturen montert og kummen klar til å fraktes til Bærum kommune.

Denne kummen ble prosjektert som en plass-støpt kum. Fordi det er meget kostnadssparende og anleggstiden blir betydelig redusert, ble kummen isteden
produsert på fabrikken til Loe Rørprodukter. Også HMS-hensynene blir langt bedre ivaretatt når kummen blir fabrikkfremstilt, i forhold til arbeid ute i grøft.
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Tema: Briljante kummer

Nå lanseres
TM
Basal Briljant !
Briljant er et unikt konsept for industriell masseproduksjon av
monolittisk støpte renneløpskummer. Kummene får individuelt
tilpassede renneløp og alle rørtyper kan tilknyttes direkte.
Basal BriljantTM gir perfekte hydrauliske renneløp.
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Tema: Briljante kummer

Utgangspunktet er kvadratiske EPS-blokker.

De kvadratiske blokkene tråskjæres til en sylinder i denne maskinen.

Roboten freser EPS-sylinderen til skreddersydde former som danner
renneløpene i Briljant kummene. Alle dataene registreres i et program,
og bestillingen sendes elektronisk til roboten. Maskinen arbeider lynraskt,
og står trygt plassert bak sikkerhetsgjerder i et eget rom.
Et lite lager EPS-blokker ligger klare på fabrikken.
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Tema: Briljante kummer

Og herved
er den åpnet!
Basals store kvalitetsløft Basal BriljantTM
kommer på markedet i løpet av kort tid. I april
fikk ansatte i Basal-bedrifter se roboten frese.

I produksjonen av Briljant renneløpskummene freser
en robot ut en individuelt tilpasset renneløpsform av
ekspandert polystyren (EPS). Basal har investert i en freserobot som står hos EPS-produsenten Jackon AS i Fredrikstad.
Basal arrangerer regelmessige samlinger for medlemsbedriftene. Vårens treff var lagt til Fredrikstad, nettopp for å
gi flest mulig anledning til å se roboten Basal har investert i.

Fra venstre Basals administrerende direktør Erik B. Dye foretok den
offisielle åpningen av roboten som freser renneløp til Basal BriljantTM.
Til høyre Gard Boberg Hov fra Jackon AS i Fredrikstad.

Freseroboten står i et eget rom inne i fabrikken til Jackon AS. Den styres fra
denne arbeidsstasjonen.

Plutselig ble det trangt om plassen! Roboten er i sving, og interessen for å
se den i virksomhet er stor blant de ansatte i de ulike Basal-bedriftene.

Så er renneløpene ferdig. Med tiden er det meningen at Basal skal
investere i flere freseroboter, slik at samtlige Basal-bedrifter har en rimelig
nærhet til robotene.
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Tema: Briljante kummer

Basal Briljant
Fra håndarbeid til
industriproduksjon
TM

Siden Basal ble etablert i 2001
har det skjedd en betydelig
investering i nye formverktøy og produksjonsmaskiner
hos medlemsbedriftene. I den
første perioden var investeringene vesentlig i formverktøy.
De siste årene har investeringene vært størst i nye produksjonsmaskiner som har bidratt
til økt automatisering og mer
rasjonell produksjon.

Samtidig har det skjedd en
betydelig produktutvikling. For
renneløpskummer
kan
særlig
Optikum
nevnes.
Bunnseks-
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joner med små renneløp og rett
gjennomløp, x-løp eller kråkefot i
dimensjoner inntil 315 mm har hatt
en eventyrlig vekst som Optikum
– betongkum med integrert plast
renneløp og muffer.
Det produktet som krever mest
ressurser å produsere i dag er
renneløpskummer som krever
skreddersøm. Her må renneløpene
fortsatt utformes manuelt med
støpeskje. I større dimensjoner er
variasjonene store med hensyn til
antall innløp, type innløp, dimensjon på innløp, samt vinkel og høyde
på innløpene. Inntil nylig har man
derfor ikke kunnet fremstille slike
kummer industrielt. Nå har imidlertid Basal investert i en industrirobot
som skal frese former i ekspandert
polystyren (EPS) for støping av slike
kummer. Renneløpskummen har
fått navnet Basal BriljantTM.

Nye muligheter

Det at man kan tilpasse alle innløp
og utløp til både ledningstype/
leverandør, dimensjon, vinkel og
høyde gjør at man får en unik hydraulisk utforming på renneløpene uten
bruk av rørdeler og bend. Hvis man
for eksempel har et hovedløp hvor
det er prosjektert DN300 ig betong
hovedledning, et sideløp på 90
grader med 160 PVC og et sideløp
på 225 grader med 200 X-Stream,
vil man med dagens standard
renneløpskum måtte benytte 11
rørdeler (illustrasjon 1). Med Basal
BriljantTM vil man kun ha behov for
en rørdel – spissvender på utløp,
(illustrasjon 2). I tillegg kan man
skråstille muffen på inn- og utløp
inntil 15 %, slik at systemet fleksibelt
kan tilpasses samme fall i kumrenne
som i ledning, uansett om fallet er
stort eller lite.

Tema: Briljante kummer

Basal BriljantTM leveres i DN1000,
1200 og 1600 kumdiameter og med
forskjellige byggehøyder og godstykkelser.
De forskjellige muffevariantene som
vil bli tilgjengelige fra starten er:
• ig-muffe DN150-1400.
• PVC/PP DN110-400
• Pragma DN160-630
• X-Stream DN100-600
Skulle det senere bli behov for å tilby
flere typer rørtilknytninger, er det
tilstrekkelig å lage nye muffeformere.
Som det fremkommer av illustrasjon
3 er det sammenheng mellom rørdimensjon og kumstørrelse og
godstykkelse på kum. Merk spesielt
at fordi konstruerte plastrør har veldig
lang eller dyp muffe må man velge
større kumdiameter og/eller veggtykkelse på kummen til disse rørene enn
for tilsvarende betongrørdimensjon.

1

3

Tillatt rørdimensjon og maks muffeavvinkling i kumvegg
DN1000
Rør

Tilgjengelige varianter av muffetilkoblinger kan bli endret. Se www.basal.no for oppdatert informasjon.

I systemet er det lagt inn valg for
rennehøyde. Man kan velge hel
rennehøyde, 2/3 rennehøyde og halv
rennehøyde. Rennehøyde er definert
som innvendig rørdiameter midt i
kummen. Hvis fallet i renna er stort
vil man da kunne få rennehøyde som
er lavere enn rørdiameter ved innløp.
Det er derfor mulig å heve rennehøyden inntil 200 mm. Dette gjør
at man alltid vil kunne få full rennehøyde, også ved innløp. Fallet på
bankettene kan også velges med to
forskjellige fall, 1:100 og 1:50.

t=150
H=750

t=200
H=1000

DN1200
t=290
H=1250

t=275
H=1250

t=335
H=1500

ig-rør
150-250
150
150
150
300
100
150
150
150
150
400
150
150
150
150
500
100
150
150
150
600
150
150
150
800
0
0
150
1000
0
1200
1400
X-Stream
100-200
150
150
150
150
150
250
100
150
150
150
150
300
150
150
150
400
150
100
50
500
600
Pragma
110-200
150
150
150
150
150
250
150
150
150
150
315
100
150
150
150
400
150
150
150
500
150
100
150
630
50
PVC/PP
110-200
150
150
150
150
150
250
150
150
150
150
315
100
150
150
150
400
150
150
150
Avvinkling i ‰
t = tykkelse kumvegg H = høyde bunnseksjon

DN1600
t=430
H=2000

150
150
150
150
150
150
100
0
150
150
150
150
150
50
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

2
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4

Utforming og produksjon av Basal BriljantTM
Prosessen startes ved at man legger
relevante
renneløpsdata,
som
innløp, utløp, høyder, vinkler, samt
type og dimensjon på rørtilkoblingene inn i et skjema (illustrasjon 4).
Dataene sendes til en server.
Prosessert gjennom en CAD-generator blir en 3D-modell av kummen
sammen med input-verdiene automatisk sendt tilbake til brukeren for

5

godkjenning i et PDF format. I tillegg
til PDF dokumentet leveres kummen
også i et STP-format som kan
importeres og åpnes i Autocad,
og på den måten brukes sammen
med produkt bibliotekene Novapoint og Focus VARDAK (illustrasjon 5 og 6).
Når kummen er godkjent blir dataene
generert til et robot-program og en

industrirobot freser da renneløpene
i EPS (illustrasjon 7).
Til renneløpet påmonteres en
sidekjerne. Sidekjernen danner fortsettelsen av renneløpet, rørmuffe
i kumvegg, samt utsparing for
rørinnføring. Sidekjernen består
av to sylindre – stilk og hatt, samt
en muffeformer (illustrasjon 8).
Sidekjernen trådskjæres, og leveres

6

Kummen kan leveres i et STP-format som kan importeres og åpnes i Autocad, og på
den måten brukes sammen med produktbibliotekene Novapoint og Focus VARDAK.
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7

8

i alle renneløpsdimensjoner DN1101400 og alle varianter av innvendige
rørdiametre. Muffeformeren leveres
i 3 varianter. En for betongrør med
innstøpt gummipakning (ig), PVC/PP
og korrigerte plastrør. Muffeformeren (illustrasjon 8) benyttes for
ig-rør. ig-pakningen monteres på
muffeformeren.
Etter utstøping og avforming av
sidekjerne vil ig-pakningen være
innstøpt i kumveggen etter samme
prinsipp som ved produksjon
av ig-rør. For konstruerte rør vil

9

10

11

12

muffeformeren ha en vesentlig
enklere form. Dette fordi pakningen til
konstruerte rør monteres på spissenden. I dette tilfellet vil muffeformeren
kun være en sylinder som monteres
på stilken. Standard helveggede
PVC- og PP-rør har også integrert
muffe-pakning. For å kunne levere
BriljantTM med integrert pakning er
det, sammen med Trelleborg Forsheda, utviklet en egen gummimansjett
som muffeformer (illustrasjon 9-12).
Som det fremkommer av illustrasjon
9 har gummimansjetten en utvendig
vulst. Denne vulsten danner utspar-

ing for den integrerte pakningen.
Etter støping og avforming vippes
gummimansjetten ut (illustrasjon
10). Deretter felles en pakning inn i
slissen som vist på illustrasjon 11 og
12. Det benyttes en kraftig pakning
som både kan benyttes til trykkledninger og avløp, tilsvarende Trelleborgs Powerlock-pakning til PVC
trykkrør.
Etter at stilk, hatt og muffeformer
er montert sammen, monteres
sidekjernene på det utfreste renneløpet (illustrasjon 13).

13
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14

15

16

EPS-formen tilpasses støpeformens diameter, og påføres coating.
Deretter settes EPS-formen på en
innvendig stålkjerne (illustrasjon
14) og formen lukkes.
Renneløpsseksjonen produseres
i en operasjon av selvkomprimerende betong (illustrasjon 15).
Dette er betong med samme lave
v/c-tall som tørrstøpte betongrør og kummer, og vil derfor få
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samme styrke og unike kvalitet
som disse. Forskjellen fra vanlig
tørrbetong er at tilsetningsstoffer
gjør betongen flytende. Derfor må
kummen herdes i formen til dagen
etter støping. Da oppnår man en
betydelig glattere overflate enn
tørrstøpte produkter, noe som
sikrer optimal hydraulisk funksjon
og driftssikkerhet (illustrasjon 16).

Tema: Briljante kummer

Tre av Basals medlemmer har
så langt gått til anskaffelse av
støpeformer for å produsere
Basal BriljantTM. Målet er at
disse i løpet av sommeren
skal kunne begynne å tilby
renneløpskummen. På bakgrunn av erfaringer med
denne type kumløsninger har
vi stor tro på at kummen vil
ta det norske markedet med

storm, slik det har skjedd ute i
Europa. I takt med økt behov
og etterspørsel planlegger
Basal å investere i ytterligere
to frese-roboter, samtidig som
mange av Basals medlemmer
vil investere i støpeformer.
Målet er at Basal BriljantTM skal
være landsdekkende samt at
samtlige medlemmer skal ha
en rimelig nærhet til robotene.

EPS-formen trekkes ut av kummen ved hjelp av vakuum

EPS-formen danner renneløpene.

Det er mulig å velge hel rennehøyde, 2/3 rennehøyde og halv rennehøyde.

Renneløpsseksjonen produseres i en operasjon av selvkomprimerende
betong. Man får en svært glatt overflate, noe som sikrer optimal
hydraulisk funksjon og driftssikkerhet.
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Forkjærlighet for Optikum
Det er en ”tung kum som er lett
å drifte.” Det er forklaringen
på hvorfor Verdal kommune
bruker Optikum.

”Ørmelen tre, andre etappe ” i Verdal
er et prosjekt hvor et eksisterende
vann- og avløpsanlegg rehabiliteres.
Arbeidet startet i oktober 2013 og
skal være ferdig i oktober 2014.
Det opprinnelige anlegget fra
1960 – 1970 tallet er i ferd med å
smuldre bort. Nå erstattes det av nye

Representanter fra involverte parter
på prosjektet ”Ørmelen tre, andre
etappe ” i Verdal. Fra venstre
Bård Kotheim fra Verdal kommune,
Bjørn Kjelseth fra Norconsult
og Svein Ivar Norum fra
entrepenøren Anton Letnes AS.
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kvalitetsprodukter. Deler av prosjektet er meget kompleks, og strekket legges med et fall på om lag 2
promille.

Tilgjengelighet for vedlikehold

Grøftelengde er ca. 2 km. Totalt
blir det 50 kummer, av disse er
det 20 nedstigningskummer for
spillvann. Det monteres Optikum,
fra Midt-Norsk Betong Verdal AS.
Både konsulent og byggeleder er
fra Norconsult. Bjørn Kjeldseth fra
det rådgivende ingeniørselskapet
forklarer.
– De fleste kommunene har en klar

oppfatning om hvilke kummer de
ønsker å bruke, så også Verdal. Denne
kommunen velger konsekvent
nedstigningskummer i veg, fordi de
ønsker god adkomst for spyling og
annet vedlikehold. Det er viktig å
ha god tilgjengelighet for vedlikeholdet, og dette oppfyller Optikum.

Står dønn støtt

Utførende på prosjektet er Anton
Letnes AS.
– Kommunen har en forkjærlighet
for Optikum, mener anleggsleder
Svein I. Norum.
– De siste årene, spesielt ved
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krevende forhold, velger de disse
kummene. Her er vi noen få meter
over havet og kummene står i
grunnvannssonen.
– Og?
– Her ville vannet ha løftet en plastkum. I tillegg er Optikum greie og
enkle produkter å jobbe med. De
står stabilt i grunnen både når vi
monterer dem og etterpå. Innvendig er Optikummene glatte og fine,
så de er også veldig bra for driften,
understreker han.
Anton Letnes AS skal overlevere
anlegget rengjort og trykkprøvd.

Robuste i vei

Også formannen i kommunens driftsavdeling, Bjarne Flakk, fremhever at
tunge og tette produkter er en fordel.

– Her ville vannet ha løftet plasten,
mens betongkummen står som
støpt, forklarer han.
Verdal kommune bruker betongkummer i sentrum, og i Optikum er
alt lagt til rette for godt vedlikehold.
– De er romslige, glatte og fine
innvendig. Med innvendig diameter
på én meter er det enkelt å komme
til for spyling, drift og filming.
Driftsfolkene våre mener at alternative kummer ikke har så gode
driftsegenskaper. Dessuten har
vi troen på styrken til betongen.
Betongkummene er mer robuste i
vegbanen. Derfor velger vi Optikum,
forklarer fagmannen i Verdal
kommune.
Grøftelengde på prosjektet er ca. 2 km. Totalt benyttes
det 50 kummer, av disse er det 20 nedstigningskummer. Verdal kommune valgte igjen Optikum,
og de leveres av Midt-Norsk Betong Verdal AS.

2014 | VA-forum

41

Tema: Briljante kummer

Skal infiltrere i vegen
Stjørdal
kommune
har
gjennomført en full sanering
og rehabilitering av VAanlegget i den sentrale delen av
kommunen. Nå gjenstår Kirkevegen, den siste strekningen.
Her erstattes alle sandfangene i gaten med IFS-kummer.
Dette er sandfangkummer
som infiltrerer overvannet.

I Kirkevegen skal 10 IFS-kummer
erstatte alle de eksisterende
sandfangkummene. IFS-kummene
er ordinære sandfangkummer,
som er utstyrt med et overløp
som slipper overvannet ut fra
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magasinet og ned i grunnen under
kummen. IFS-kummene utnytter først og fremst fordrøyningsvolumet til massene rundt kummen,
hvor overvannet ledes ut til infiltrasjon. IFS-kummene har også et
nødoverløp som kobles til ordinær
overvannsledning.
Store deler av Stjørdal sentrum
ligger på gammel elveavsetning,
masse med god infiltrasjonsevne.
Et mål med prosjektet er å kartlegge infiltrasjonsevnen til regnvannet fra vegen og de asfalterte
flatene inntil vegen. Nødoverløpet på IFS-kummene blir koblet
til overvannsledningen. Det er en
DN200.
Nederst i Kirkevegen står en
overvannskum hvor det skal
monteres en automatisk strømn-

ingsmåler, slik at en kan registrere
tlført vannmengde. Ved hjelp av
strømningsmåleren kan kommunen
kartlegge eventuelt regnvann i
ledningen ved kraftige regnskyll.
Store deler av kommunen og
sentrumsområdet er helt flatt.
Mellom sjøen og bebyggelsen
ligger både Nordlandsbanen og
firefelts E6. Dette har gitt utfordringer for håndtering av overvannet. Kommunen har i flere
år pålagt utbyggere å etablere
fordrøyningsmagasin, men ønsker
å ruste seg enda bedre for å ivareta
økte nedbørsmengder som følger av
klimaendringene.
VVA-planlegger i Stjørdal kommune,
Janne Siri Gisetstad, har prosjektert
VA-anlegget i Kirkevegen.
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Fakta Kirkevegen:
VA-sanering og
gateoppgradering

Kirkevegen er en av de eldste gatene på Stjørdal. Med årenes løp har
vegen, på grunn av reasfaltering og annet, hevet seg over terrenget på
de private tomtene. Derfor får enkelte boliger regnvann fra vegen helt
inn til inngangsdøra. Kommunen ønsker å senke vegoverflaten noe for å
redusere dette problemet.

Kirkevegen i Stjørdal ligger oppstrøms og i enden
av Kjøpmannsgata, som er hovedgata/gågata på
Stjørdal. Overvannsledningen fra Kirkevegen går
over til DN250, deretter DN315 ned Kjøpmannsgata, men så snevres den inn til en gammel
DN250-ledning lenger ned i gata igjen. I et annet
strekk i hovedgata går strekket fra AF DN315 til
OV DN200. I det området er det mest tette flater
og avrenning. På grunn av slike flaskehalser, og fall
på maks 8 promille, er det behov for å redusere
tilrenning til OV-nettet mest mulig.

Optimalisert løsning med drensledning
For å utytte infiltrasjonsarealet rundt og under kummen best mulig, kan man koble en drensledning fra IFS-kummen og til overvannsledningen. Overvannet vil da ha mulighet til å infiltrere
på vei mot overvannsledningen når kapasiteten til IFS-kummen overskrides. Bruk av drensledning
reduserer vannmengden til kommunalt nett og øker infiltrasjonsarealet slik at anlegget er mindre
utsatt for gjentetting og redusert infiltrasjonskapasitet.
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Derfor velger de Optikum
Kummer på spillvannsnettet skal være gode og trygge driftspunkt for personell og utstyr, i
forbindelse med drift og vedlikehold av ledningsanleggene. Videre vil en i størst mulig grad
unngå forhold som kan føre til driftsforstyrrelser på ledningsnettet. Dette er noen av grunnene til
at Øvre Eiker velger Optikum.

Øvre Eiker kommune er med i et
fellesprosjekt om felles VA-norm for
Drammensregionen og Glitrevannverket via det interkommunale
samarbeidet Godt Vann Drammensregionen (GVD). Fellesnormen ble
innført i kommunen 11.12.2013.
Under vedleggene til VA normen kan
deltakerkommunene selv beskrive
spesielle og/eller avvikende løsninger
for hver enkelt kommune. Øvre Eiker
kommune har allerede beskrevet
bruk av Optikum som inspeksjonskum og nedstigningskum på avløpsnettet.
Tor Ivar Tollefsen, prosjektleder
i Teknisk seksjon ved Øvre Eiker
kommune forklarer:
– Vi brukte Optikum også før fellesnormen ble innført. Den gamle
normen var mere et rammeverktøy
og ikke så detaljert beskrevet som
fellesnormen er. Derfor gav den oss
anledning til å benytte Optikum.
Øvre Eiker kommune tok i bruk
nedstigingskummene og inspeksjonskummene i Optikum-serien i prosjektering av nye avløpsanlegg i 2008. De
første kummene ble montert i 2009.

Fikk løsningen

Ivrig samtale over en Optikum. Fra venstre prosjektleder i teknisk seksjon i Øvre Eiker kommune
Tor Ivar Tollefsen, produksjonsleder Bjørn Ødegård ved Loe Rørprodukter og Ronny Karlson,
selger hos Loe Rørprodukter.
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Fem representanter fra Øvre Eiker
kommune er på besøk hos Loe
Rørprodukter.
– Tidligere har vi brukt stigerørskummer av ulike typer til inspeksjonkummer. Avløpsledningene ligger for det
meste i veg og kummene blir påvirket
av dette. Som følge av teleproblemer
har vi på de andre stigerørskummene
opplevd at det oppstår en avstand
mellom kumbunnen (kråkefoten) og
stigerøret, og bevegelser av kumrin-
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gen med kumtoppen som beskytter stigerøret. Også det har gitt store
utfordringer og kostet oss mye. Da
inspeksjonskummen til Optikum
ble lansert, fikk vi en løsning som
vi mener langt på vei tilfredsstiller
behovet vårt. Optikum inspeksjonskum (DN650) av betong har en
konstruksjon tilsvarende en nedstigingskum. Denne lar seg ikke påvirke
av tele- og setningsproblemer, slik
vi har opplevd med stigerørskummer. Derfor mener vi at vi ved bruk
av denne type inspeksjonskum har
funnet løsningen på de problemer vi
har hatt, beskriver Tor Ivar Tollefsen.

En arbeidsplass

I henhold til VA-normen skal det være
en inspeksjonskum mellom hver
nedstigingskum.
Erfaringene til VA-folkene i Øvre Eiker
kommune er at Optikum inspeksjonskum har så god plass for inspeksjonsutstyret, at de i noen tilfeller
kan benytte to inspeksjonskummer
mellom nedstigningskummene.
– Inspeksjonskummen Optikum DN650
er så stor og har så gode renneløp,
at alt ligger til rette for god spyling
og inspeksjon. Derfor ser vi at vi
kan kanskje ha to inspeksjonskummer mellom nedstigningskummene,
forklarer
driftsoperatør
Øyvind
Aasterud, fra uteavdelingen.
– Hvordan er disse kummene når det
gjelder HMS?
– Erfaringen er at vi sjelden trenger
å gå ned i disse kummene. Vi søker å
løse det meste ovenfra, svarer driftsoperatøren.
– I kommunen er vi opptatt av
arbeidsmiljøet. Vi ser på kummene,
og spesielt på nedstigingskummer
som en del av dette. Derfor skal alle
nedstigingskummene være romslige
og sikre. Driftspersonalet skal ha god
plass til å jobbe, til å bevege seg og til
å håndtere de redskapene de trenger.
Det skal også være mulig å komme
seg opp og ned av kummene på en
mest mulig lettvint måte, forklarer Tor
Ivar Tollefsen.

Plass for utstyret

Han blir supplert av Øyvind Aasterud,
som har opplevd at rørstrekk kan
inneholde det utroligste.
– Jeg hadde en jobb på Ullern, hvor
vi sugde ut fem lass grus på et strekk
som ikke var mer enn 200 meter

Fra produksjonen av Optikum hos Loe Rørprodukter.

Rundt bordet hos Loe Rørprodukter. Fra venstre Ronny Karlson som er selger hos Loe Rørprodukter
og ansvarlig for kunder i Buskerud og Oppland. Videre fra Øvre Eiker kommune; Tor Ivar Tollefsen,
Tom Andre Olsen, Jan Uglehus, Øyvind Aasterud og Øyvind Harstad.

langt. Det hadde ikke vært mulig med
en ordinær stigerørskum. For å gjøre
en jobb som det, så må du ha plass til
å få ned en stor nok slange. Enten må
du ha en sekstommers slange, eller en
på åtte tommer. Det er også betydelige krefter nede i kumbunnen når du
kjører ned så stort utstyr. Da er det
ikke bare, bare, å være en liten plastkum som ligger der nede i bunnen,
sier han med et smil.
Operatøren har opplevd å finne det
meste i dype kummer. I ett ledningsnett hadde noen barn klart å dytte
nedi store mengder tau, deler av ei
huske og en leketraktor, blant annet.
Slike hendelser hører heldigvis ikke til
normalen.
– Det viktige er at det må være god

plass for utstyr i dype kummer. Også
derfor ønsker vi Optikum, forklarer
han.

Tyngst i bunnen

Prosjektlederen forteller om problematikk ved sideløp som ikke er i bruk.
På slike løp bygger det seg over tid
opp ei ”kake” som skaper endringer i
vannstrømmen.
– Forblendingsskjoldet gjør det mulig
å sette løp som ikke er i bruk ut av
drift. Samtidig kan vi ta vekk skjoldet
ved eventuelle senere påkobling ved
utbygginger, forklarer Tollefsen.
Han fortsetter:
– Jeg er også opptatt av dette med
plast mot plast. Kummen er i seg selv
en installasjon på transportsystemet
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Med ryggen til står Tor Ivar Tollefsen fra teknisk
seksjon hos Øvre Eiker kommune. Ronny
Karlson utdyper detaljer fra produksjonen.

Optikum-innmaten ligger klar for innstøpning
i kummene. Legg merke til de integrerte festebroene i rennebunnene. Disse sikrer optimal
forankring til betongen. Granulat i rennebunnene gir ytterligere sikring og heft mellom
betongen og plasten.

Fakta
for avløpsvann. Når vi har valgt å bruke
plast utenfor kummene, og ønsker ett
sammenhengende materialet i transportsystemet, så sier det seg selv at
det blir optimalt med Optikum.

Levetid som teller

Rundt bordet begynner fagfolkene
å snakke om prisen. Det er penger
å spare når godt vedlikeholdsutstyr
og romsligheten i Optikum DN650
gjør det mulig å forlenge avstanden mellom nedstigningskummene.
Prosjektlederen er imidlertid mer
opptatt av levetidskostnadene.
– Vi er veldig opptatt av kostnader
under driften. Konsulentene kan
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ha en tendens til kun å legge vekt
på anleggskostnaden. Det som kan
påføre anleggseierne store kostnader, er problemer som kan oppstå, og
oppstår, under driften. En kan ikke
bare se på anleggskostnaden isolert.
En må også vurdere framtidige driftskostnader og ta med disse i sammenhengen.
– Uansett, så lenge kummen skal være
et driftspunkt på et ledningsnett, skal
den være optimal både for drift på
avløpsnettet, og for veg og trafikkanlegg. Optikum løser flere av utfordringene våre.

I forbindelse med pågående
revisjon av Felles VA-norm for
Drammensregionen, vil det for
de krav som gjelder spesielt for
Øvre Eiker kommune fremgå
at bunnseksjonen på prefabrikkerte betongkummer skal
være av type Optikum med
Y-løpsvariant. De skal bruke
inspeksjonskum DN650 og
nedstigningskum DN1000.
I tillegg vil bruk av skjold ved
Y-løps variant bli beskrevet for
renneløp som ikke benyttes.
Inntil videre produseres disse
for rørdimensjon til og med
DN315. For kummer på rørdimensjoner over dette vil
andre typer av Basal eller tilsvarende bli beskrevet.
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Utdrag fra Øvre Eiker kommune sin VA norm.
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Produserer Basal BriljantTM
Loe Rørprodukter AS, NOBI
Norsk Betongindustri AS og
Skjæveland
Cementstøperi
AS er de tre første bedriftene
som begynner å produsere
det nye kumsystemet Basal
BriljantTM. Kummen med
de
optimale
hydrauliske
renneløpene.

Loe Rørprodukter har allerede
produsert og levert den første
Briljantkummen i DN1000, med
renneløp DN315. Den er solgt til
Notodden kommune.
VA-fabrikken Loe Rørprodukter er
landets største. Daglig leder Lars
Loe har optimalisert hver detalj i
fabrikken, for å få mest mulig
automatisert industriell produksjon.
Det gir effektiv produksjon, ens
kvalitet og reduserte kostnader. Lars
Loe har stor tro på Basal BriljantTM.
– Inntil nå har det vært mye håndarbeid knyttet til utformingen
av de store renneløpskummene.
Kvaliteten til Basal BriljantTM ikke
personavhengig, men har den
samme høye kvaliteten, enten det
er en erfaren håndverker som har
ansvaret, eller det er en vikar som
stepper inn. Derfor har jeg stor tro
på dette. I tillegg reduseres timeverk
per produsert kumbunn, forklarer
lederen i Loe Rørprodukter.

Den første

I skrivende stund, det vil si begynnelsen av mai, er bedriften på
Hokksund i en prøvefase med
testproduksjonen. Fortsatt gjenstår
noen detaljer som skal på plass,
slik at de er helt trygge på at alt er
riktig når de for alvor lanserer dette
briljante renneløpsproduktet.
Kummen Loe Rørprodukter allerede
har levert var fra en vellykket
prøveproduksjon, og ble solgt
fordi kunden hadde behov for å få
kummen raskt.
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– Du solgte altså en kum fra
innkjøringsfasen?
– Ja, den tilfredsstilte alle krav,
hadde utrolig god finish og kunden
trengte den.

Tillit, tiltro og trygghet

NOBIs daglig leder Espen Mikalsen
gleder seg til høsten, for da skal
NOBI begynne å levere Basal
BriljantTM.
– Jeg har vært opptatt av at
kvaliteten varierer for mye på
håndstøpte renneløp. Derfor tok
jeg tak i dette og etterlyste løsninger
for å utvikle en briljant løsning
basert på fabrikkprodusert kvalitet,
forteller Mikalsen.
Nobi er blant de første produsentene av Basal BriljantTM av flere
årsaker.
Optimale
hydrauliske
forhold og glatt overflate i
renneløpene er blant disse. Espen
Mikalsen snakker mest om at Basal
BriljantTM vil gjøre det enklere for
folkene i grøfta. Når kummen er
produsert korrekt er det bare å
koble rørene rett på. Overganger,
bend og dyre mikk-makk-løsninger
blir totalt overflødige.
– Jeg er sikker på at Basal BriljantTM
vil gjøre det enklere for våre kunder
å gjøre en god jobb også utenfor
kummen. De slipper å styre med
overganger og bend, og tilkoblinger
og vinkler. De slipper å komprimere
under masse rørdeler på utsiden av
kummen. Med Basal BriljantTM gjør
vi det rett og slett enklere for
kundene våre å levere god kvalitet.
Det ser jeg virkelig frem til.
Jeg tror kvalitetsløftet vil gjøre at
bransjen totalt sett kommer til å
selge mer VA-materiell, fordi det
nå blir helhetlige og fine løsninger
i grøfta. Jeg gleder meg. Dette
handler om tillit, tiltro og trygghet
for tette løsninger, understreker
Espen Mikalsen ivrig.

Før og etter

På
Skjæveland
Cementstøperi
snakker de om at det vil bli ”før og
etter Basal BriljantTM”.

– Vi ser et vanvittig stort potensiale
i det å få profesjonaliset fremstillingen av renneløps kummene. Med
Basal BriljantTM er vi ikke avhengige
av å ha håndverkere som utfører
et optimalt arbeid til enhver tid.
Med industriell fremstilling er alt
forhåndsbestemt. Da blir resultatet
og kvaliteten slik en har bestemt
at den skal være, hver gang, under-

Tema: Briljante kummer
streker Aage Gjesdal, daglig leder
ved Skjæveland Cementstøperi.
Han ser for seg at bransjen med
tiden vil gå vekk fra standardløsninger og legge større vekt på
hydraulisk vannføring i kummene,
der en lager kummer som er nøyaktig tilpasset kumpunktet.

Færre rørdeler

– Hva med fremtidige tilkoblinger?
– En har alltid sagt at løp som ikke
brukes kan stå ledige til fremtidig tilkoblinger. Det er imidlertid
sjelden dette er aktuelt. Jeg tror

kommunene vil si at det ikke er
nødvendig med noen ubrukte løp
for eventuelle fremtidig tilkobling.
Og skulle behovet for ny tilkobling
oppstå, tror jeg den optimale løsningen blir å erstatte kummen med en
ny Briljantkum.
Som Espen Mikalsen legger Aage
Gjesdal vekt på at når en går vekk
fra standardløsninger basert på X og
Y kummer, trenger en ikke et stort
utvalg rørdeler for å utføre tilkoblingene i henhold til ledningsplanen.
– Det sparer penger og reduserer
arbeidet, med alle de fallgruvene

som er knyttet til montering av en
masse rørdeler, sier han.
Aage Gjesdal mener konsulentene vil
komme til å få tilgang til programmet,
slik at de selv kan utforme kummen.
Da vil de få tilsendt 3D tegning av
kummen. Det gir konsulentene
muligheten til å se at løsningen blir
slik de ønsker at den skal være, før de
legger den inn i prosjektet.
Hos Skjæveland Cementstøperi
er alle investeringene og forberedelsene gjort, og også de vil være
klare til å levere Basal BriljantTM til
høsten.

Fra venstre daglig leder i Skjæveland Cementstøperi Aage Gjesdal, daglig leder av NOBI Espen Mikalsen og daglig leder av Loe Rørprodukter Lars Loe. De
tre drar i gang produksjonen av Basal BriljantTM, og er leveringsklare over sommeren.
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Stålleverandør med
miljøverdi
Fra Celsa Steel Service
i Nydalen kommer det
”grønneste stålet” i verden.
Leverandøren har et tett og
godt samarbeid med Basal.

I Basal Standard spesifiseres Basalproduktene ned til hver minste
detalj, blant annet for veggtykkelse
og armering, samt dimensjoner,
utforming og plasseringen av armeringen.
Celsa Steel selger armering og
tilpasser armeringen både etter
Basal standard og på spesialbestilling, til Basal-bedriftene. Med tiden
er armering fra Celsa Steel ikke bare
blitt et effektiviserende bidrag i
produksjonen av betong VA-varer,
det kan også være et miljøargument
for Basalbedriftene. Leverandøren

er nemlig landets største gjenvinningsselskap, med verdens reneste
energikilde i stålproduksjonen sin.

Fornybar ressurs

Stålet produseres ved Celsa Steel
Services søsterbedrift i Mo i Rana,
mens videreforedlingen hovedsakelig foregår i Oslo. Fabrikken
har en stålhistorie med oppstart
allerede 1853, kjent som Christiania Spikerverk. Nå ledes Celsa Steel
Service av Terje Forvik. Han har vært
i bransjen i over 40 år, blant annet
som administrerende direktør siden
år 2000 i Celsa/Fundia, samt daglig
leder i Fundia Armering på 1990-tallet.
Stålproduksjon er en meget energikrevende prosess. Likevel kan Celsa
Steel Service vise frem et svært godt
miljøregnskap. Et viktig miljøbidrag
er at de benytter energi fra vannkraft
i stålproduksjonen sin, altså fornybar energi. Vannet som brukes i
prosessen kommer fra eget anlegg,

uten bruk av tilført energi. Dette
vannet benyttes også til å produsere
elektrisitet i industriparken. I tillegg
fraktes mest mulig av varene via sjø,
fremfor på lastebil.

Verdens reneste stål

Bedriftens spanske eiere har nylig
modernisert fabrikken i Helgeland
for rundt 300 millioner kroner. Det
har bedret virksomhetens miljøregnskap totalt sett.
All produksjon i Mo i Rana er basert
på skrapjern, noe som gjør at Celsa i
Mo i Rana er landets største gjenvinningsselskap i tonn.
– Mer eller mindre alle kvaliteter
skrap går i samme smelte. For å
ivareta kvaliteten testes hver smelte.
Hvis kvaliteten ikke er innenfor de
korrekte marginene, benyttes tilsetningsstoffer som hever kvaliteten
til korrekt nivå, forklarer administrerende direktør ved Celsa Steel
Service, Terje Forvik.

Her produseres Celsa Steel Services armering
“Bamtec”. Rullearmeringen dekker alle dimensjoner og benyttes istedenfor det tradisjonelle
armeringsnettet.
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Alt stålet som benyttes i armeringsproduktene fra Celsa Steel Service kommer fra Celsa Nordics stål- og valseverk i Mo i Rana. De har i mange år investert
i ny teknologi, for ikke bare å oppfylle, men for å overoppfylle kravene i norsk miljølovgivning.

Fra Mo i Rana fraktes stålet til
Nydalen. Der kappes, bøyes, sveises
og formes mange, mange ti-tusener
av tonn stål årlig.
Produkter fremstilt med stål fra Celsa
Steel Service inneholder miljøvennlig stål. Dette er et konkurransefortrinn både for leverandøren og for
kundene. I følge EPD-dokumentasjon har ingen av Celsas konkurrenter
så langt dokumentert stål med et så
lavt klimautslipp i samme omfang.

Fremtidstro

Terje Forvik har god tro på et stabilt
marked i årene fremover.
– Arbeidet med å bygge og fornye
infrastrukturen fortsetter. Vi ser
selvfølgelig helst at de også bygger
veger med midtdelere, sier han med
et lite smil.
– For oss er Basal en viktig kunde. I
tonn går ikke de veldige mengdene
til Basal-bedriftene. Men Basal er en
kvalitetsbevisst kunde med dyktige
fagfolk. Vi setter pris på kunder som
har høge forventninger, de er med
på å heve den totale kvaliteten.

Prefabrikkeringen til Basals produkter er dessuten krevende. Sveisingen
og formingen av ringer er for eksempel en arbeidskrevende operasjon,
hvor en ofte går fra små til store
ringer, forklarer han.
Celsa arrangerte forresten sveisekurs
for Basal-medlemmer i fjor, og bidrar
altså med mer enn armering.

Forvik går av

Bedriften feiret 150 års jubileum for ti
år siden. I 1989 ble stålverksvirksomheten lagt ned i Oslo, men Celsa Steel
Service har fortsatt ansatte fra før den
tiden. I 1990 – 91 ble det gjennomført en fusjon mellom det som da
var igjen av Spikerverket og Norsk
Jernverk i Mo i Rana. I den forbindelse
ble all stålproduksjonen flyttet til Mo,
mens videreforedling ble konsentrert i Oslo. En tid var bedriften finsknorsk eid. I 2006 overtok de spanske
eierne, Celsa Group. De eier stålverk i
Spania, Frankrike, England, Polen og
Mo i Rana, i tillegg videreforedlingsenheter i de nordiske landene pluss
England.

Administrerende direktør ved Celsa Steel Service,
Terje Forvik, foran den tradisjonsrike fabrikken.

Terje Forvik har arbeidet i bransjen i
mer enn 40 år, de siste 14 som administrerende direktør. Innimellom
har det vært mye arbeid og lange
dager men i hovedsak har det
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vært et interessant og meningsfullt
arbeidsliv. Den 30. juni i år er det over.
– Jeg har hatt en fenomenal flott
jobb med flotte medarbeidere,
trivelige leverandører og ikke minst
trivelige kunder og andre forbindelser, forsikrer han.
Avgjørelsen er en beslutning tatt
sammen med ledelsen i Celsa Nordic.
– Dette har vi kommet frem til
sammen, og etter eget ønske. Vi har
jo snakket om det, at en gang må jeg
slutte, og vi bestemte oss før jul.

Nye planer

Stål og armering er en tradisjonsrik,
kanskje endatil en rigid, bransje.
Den forrige nyheten innen armering, ”Bamtec”, ble presentert i 2001.
Rullearmeringen dekker alle dimensjoner og benyttes istedenfor det
tradisjonelle armeringsnettet.
– Bamtec er effektiviserende. En rull
kan dekke opp til 15 meters lengde.
Vi er opptatt av nye produkter og
forbedringer selv i en meget tradisjonell bransje, forsikrer han.
– Kanskje noen andre, etter min tid
også finner på noe nytt.
– Hva skal du selv finne på?
– Det er de som mener at jeg kan
komme til å bruke båten snart. Jeg
kjøpte meg båt for 4 - 5 år siden.
Men nei, jeg har ikke bestemt meg
for noe sier Terje Forvik. Som altså
selv blir pensjonist hos Celsa Steel
Service til sommeren.

Prefabrikert armering for topplate med sentrisk manull.

Verdt å vite
Stålkvaliteten i norsk armering er bedre enn kvaliteten i de fleste landene, inkludert de andre nordiske
landene. Årsaken er kravet om ”offshore-kvalitet”, som handler om seigheten i stålet. Ordinær norsk armering kan strekkes 8 prosent, slippes, og få tilbake den opprinnelige kvaliteten uten deformasjoner. I Sverige
og Finland begrenses dette til 5 prosent, det samme på kontinentet.
Oljeplattformene blir utsatt for enorme påkjenninger, vind
og bølger bøyer og strekker både stål og betong som står i
havet.
Alt stålet som benyttes i armeringsproduktene fra Celsa Steel
Service kommer fra Celsa Nordics stål- og valseverk i Mo i
Rana. Celsa Nordic har i mange år investert i ny teknologi,
ikke bare for å oppfylle, men for å overgå krav som stilles i
norsk miljølovgivning.
En uavhengig sertifisert kontrollinstans miljøsertifiserer
stålverket i henhold til det internasjonale EPD-programmet.
Celca Nordic ble i 2010, som ett av Europas første stålverk,
sertifisert i henhold til ”Eco-Management & Audit Scheme”.
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Det skal bli firefelts motorveg på E6 fra
Gardermoen til Biri. Hæhre Entreprenør AS
bygger ny vei her i Strandlykkja-Kleverud/
Labbdalen.

Entreprenøren startet hovedarbeidet i mai 2012. I
november i år skal veien være kjørbar, men det blir
store arbeider i etterkant, så de kommer til å fortsette
ut 2015.
På nedsiden av veien ligger jernbanen og Mjøsa,
på oversiden enorme fjellmassiver. Dette er et pilotprosjekt hvor en bygger ny veg og ny jernbane
samtidig. Ølen Betong og Loe Rørprodukter leverer
alt av VA-varer til prosjektet, og leveransene går
kontinuerlig.

Det nederste rørstrekket tar inn en bekk som kommer ned fra fjellet,
leder bekken under E6 og jernbanen og slipper vannet ut i Mjøsa.
Rørstrekket på tvers er et varerør som beskytter plastrøret og
forenkler eventuelle fremtidige utskiftninger.

De største vingemurene er tilpasset DN2000-rør.
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Til prosjektet leverer Loe Rørprodukter blant annet skråskårne rør. Disse reduserer faren for skade dersom en kjører utfor veien og treffer en utstikkende
rørende.

Det er etablert flere mellomlager for VA-produkter langs veistrekket.
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Langs hele prosjektet er det montert et betydelig antall bekkeinntak.

Trekkekum med XPS-utsparing for enklere tilpassing.

Nye E6 følger i hovedsak samme trasé som den gamle, men blir nå utvidet til 4-felt.
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Fra motgang
til suksess
På slutten av 1990-tallet så utkonkurrert av plast. I Europa for
det ille ut for betongrør- øvrig har denne utviklingen fortsatt,
mens den norske betongindustrien
bransjen i Norge, og i Europa har snudd trenden og klart å ta igjen
for øvrig. Resultatene var tidligere markedsposisjoner.
kraftig nedadgående, mens Hvorfor?
Fordi de små betongvareprodusenplastindustrien og grossistene tene har samarbeidet om tekniske
ble stadig sterkere. I resten løsninger, produktutvikling og
av Europa har utviklingen innkjøpsordninger. Dette har gitt
en nødvendig kvalitetsheving, og
fortsatt i samme retning, men i ført til at rør og kummer i betong
Norge har betongvarebransjen er suverene og foretrukne produktvunnet betydelige markeds- løsninger.
andeler, utviklet nye produkter Felles produktutvikling
og gjør stadig fremgang. Basal I Norge er det nå 20 betong3 plastrørprodusenter
er ”Det norske alternativet” Plastrørprodusentene
i produsenter,
”tar” markedet
1970-2010
og 3 grossister
på VA-siden.
VA bransjen.
I perioden 1990 – 2000 var den
100

Sterke sammen

80

Så sent som i 1950 – 1970-årene
var det om lag 150 produsenter
60 av
betongrør og kummer, 15 plastrørprodusenter og 15 – 30 lokale
40
grossister i Norge. Fra 1980-tallet
og fremover fikk betongindustrien
20
en kraftig nedtur, og ble så og si
0
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norske betongindustrien nesten
i knestående. I denne perioden
ble plastindustrien kjøpt opp av
utenlandske krefter, med betydelige ressurser. Også de tidligere
privateide grossistene eies nå
av internasjonale selskap. Mot
disse internasjonale eierne ble de
norske
betongvareprodusentene
små, hver for seg.
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Erik B. Dye, administrerende direktør i Basal AS
Plastrørprodusentene ”tar” markedet 1970-2010
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Plastrør på vann og spillvann.
Betong på overvann og spillvann i store dimensjoner.
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Plast

Plastrør på vann og spillvann.
Betong på overvann og spillvann
i store dimensjoner.

Utviklingen til VA markedet 1950-2012

2014 | VA-forum

57

1

4

1. Jaro AS
2. Holmen Betong AS
3. Beisfjord Sementvarefabrikk AS
4. Sortland Sementvarefabrikk AS
5. Midt-Norge Betong Mosjøen AS
6. Midt-Norge Betong Verdal AS
7. BetoNor AS, avd. Trondheim
8. Sylteosen Betong AS
9. Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS
10. Førde Sementvare AS
11. Ryfoss Betong AS
12. BetoNor AS, avd. Vingrom
13. Narmo Betong AS
14. Ølen Betong AS, avd. Bærum
15. Loe Rørprodukter AS, avd. Oslo
16. Loe Rørprodukter AS, avd. Akershus
17. Loe Rørprodukter AS, avd. Buskerud
18. Østfold Betongprodukter AS
19. Loe Rørprodukter AS, avd. Østfold
20. Loe Rørprodukter AS, avd. Vestfold
21. Hedrum Cementstøperi AS
22. Nobi Norsk Betongindustri AS,
avd. Bergen
23. Nobi Norsk Betongindustri AS,
avd. Askøy
24. Ølen Betong AS, avd. Bergen
25. Ølen Betong AS, avd. Haugesund
27. Ølen Betong AS, avd. Ølensvåg
27. Skjæveland Cementstøperi AS
28. Heimdal Granitt & Betongvare AS
29. Bodø Betong AS
2

3
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I 2001 inngikk 19 norske betongvareprodusenter en allianse hvor
målet var felles standardisering
av produkter, felles innkjøp, felles
markedsføring og felles produktutvikling. Resultatet er Basal.
På salgssiden er det full og reell
konkurranse mellom bedriftene.
Mange mente at felles produktutvikling, konkurrenter i mellom, ville
være umulig. Men også denne delen
av Basals historie er fortellingen om
en suksess.

Krevende kvalitet

Betongvarebransjens største utfordring er betongrørene som ble lagt
i etterkrigsårene. Da landet skulle
bygges i en fei, da vi hadde to hundre
produsenter, lite armering og dårlig
tilgang på sement.
Nå rår et strengt kvalitetsregime i
Basal. Samtlige Basalprodusenter er
underlagt krevende internkontroll,
samt tredjepartskontroll av Kontrollrådet. Basal følger opp bedriftene for
å påse at de nødvendige kvalitetssystemene er på plass.
Bedriftenes egeninnsats og vilje til
kvalitetsheving har gitt et veldig
løft. Samtidig gir felles innkjøp
bedre priser til alle, inkludert sluttbrukeren. I Basals regi foregår en
veldig produktutvikling, markedsaktiviteten er betydelig, og salget
fra betongprodusentene foregår i
hovedsak utenom grossistleddet.

Flere suksesskriterier

Loe Rørprodukter sin fabrikk i Hokksund er Europas mest moderne betongrørfabrikk.
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Samtidig
som
bedriftenes
lønnsomhet styrkes foregår en
formidabel modernisering og
oppdatering av fabrikkene og
produksjonsprosessene.
Derfor
er Norge nå blant de europeiske
landene med mest moderne
betongrørfabrikker, noe som igjen
bidrar til kvalitetsheving.
Kompetanseheving er en annen
viktig faktor. Basal er synlige og tilstede på messer og har gitt ut en
egen Rørbok. Den er et kompetansehefte om rør- og kumsystemer
av betong. Leggeanvisningen er
også oversatt til engelsk. I tillegg
utgir Basal fagbladet VA-forum,
gjennomfører en betydelig reise- og
foredragsvirksomhet, utgir produktkatalog og har en allsidig hjemmeside med mye og oppdatert informasjon.

Basal produktmangfold plakat

Basal Pipelifter er et resultat av Basal sitt fruktbare produktutviklings samarbeid.
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Basal selskapenes omsetning er økt tre ganger fra 540 millioner til 1600 millioner kroner fra 2001-2013

Skaper løsninger

I Basals regi foregår en betydelig,
felles produktutvikling. Det siste
store bidraget er Basal Briljant, et
nytt system for industriell produksjon av skreddersøm i kummer.
Briljant-kummene får optimal finish
og gode hydrauliske løp hver gang,
og produksjonen kjøres i gang 3.
kvartal 2014.
Basal har en egen produktutviklingsgruppe, bedriftene presenterer egne
ideer og det betales royalty for gode
ideer. Basal henter også ideer fra
andre land og markeder, og samarbeider med andre nordiske land om
løsninger.

Produktene Optikum og Optiminikum, Basals fordrøyningsmagasin,
Basal Pipelifter, Basals oljeutskillere,
slamavskiller, fettutskiller, vannkum,
dykker og pakninger er alle resultat
av det fruktbare produktutviklings
samarbeidet i Basal.

Fra motgang til suksess

I løpet av 12 år har betongvarebedriftene tatt tilbake markedsandeler. Bedriftene har 100 prosent
av markedet på vannkummer, og
er markedsleder på fordrøyningsanlegg og kummer. Handelsvarer
utgjør en betydelig del av omsetningen. Basal selskapenes omsetning

er økt tre ganger fra 540 millioner til
1600 millioner kroner. Dette i en tid
hvor konkurrentene har ubetydelig
økning.
Alt tyder på at utviklingen vil
fortsette i samme retning. De neste
fem årene er det anslått et vedlikeholdsbehov på 325 milliarder
kroner i vei, 200 milliarder kroner
i bane og 150 milliarder kroner i
VA bare for å stoppe etterslepet.
I tillegg kommer behovene for
forsvarlig overvannshåndtering og
renseteknologi, samt store kommunale og statlige investeringer de
neste 10 – 15 årene.
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Stor interesse for VA- s

Gjennom åtte seminar på
to måneder, har om lag 400
VA-folk møtt Basals medlemsbedrifter og de ansatte på
Basal-kontoret. Suksessen må
utvides!

Basal og Basal-bedriftene samarbeider om ”Basalrunden”, en serie
VA-seminar landet over. Innovativ og
effektiv håndtering av overvannet
ved hjelp av Storm-serien, sikrere
og mer driftsvennlige kummer for
drikkevann, overvann og avløps-
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system, samt fordrøyningsmagasin
som infiltrerer overvannet lokalt,
er blant nyhetene innen VA. Årets
aller største nyhet fra Basal er Basal
BriljantTM.

Nye kommunale krav

Etter planen skulle Basals seminarer
avvikles mellom jul og påske.
Responsen ble imidlertid så god,
og informasjonstørsten er så stor,
at planen er endret. Nå fortsetter
runden frem mot sommeren, og
videre utpå høsten.
Det første fagseminaret ble arrangert
i Bergen i begynnelsen av februar.
Der meldte over hundre aktører seg
på da den lokale Basalbedriften,

NOBI Norsk Betongindustri, inviterte konsulenter, representanter fra
Statens vegvesen, entreprenører og
aktører fra omliggende kommuner
til seminar.
Basal BriljantTM, Basals nye kumløsning, vakte stor interesse i Bergen.
Også videreutviklede løsninger
for overvannshåndtering ble tatt
vel i mot. Basals fordrøyningsmagasin, som er sammensatt av
store betongrør og tilpasses hvert
enkelt prosjekt, har blitt en suksess.
Nå ønsker imidlertid stadig flere
kommuner at overvannet i størst
mulig grad skal tas hånd om lokalt,
ved
infiltrasjon.
Tradisjonelle
fordrøyningsmagasin som er enkle

seminar
Bilde til venstre:
På Basals fagseminar i Stavanger deltok om lag 100 VA-folk, og konsentrasjonen var på topp hele
tiden.

Bildet nedenfor:
I løpet av seminaret i Bergen var det rikelig anledning til å stille spørsmål. Her svarer Basals tekniske
direktør Terje Reiersen og Basals direktør, Erik B. Dye på utspill fra salen.

å drifte er tilkoblet drensledning for
infiltrasjon, mens slammet holdes
tilbake.

Sikre, trygge og gode

Sogge Johnsen, produktsjef hos
Basal, holder foredrag om de nye
fordrøyningsløsningene, samt et
beregningsprogram for disse. Terje
Reiersen, teknisk direktør hos Basal,
presenterer Basal BriljantTM, men
også det grundige arbeidet Basal
har lagt ned i forbindelse med
vannkummer. Også Terje Reiersens
foredrag: ”Hvordan unngå feil på
nyanlegg”, blir ikke uventet mottatt
med interesse.
Oljeutskillere er løsninger som ivaretar behov for å samle opp olje både

fra industri, trafikkareal og andre
områder. Basal får en del henvendelser knyttet til oljeutskillere, og
ser at kunnskapen om produktenes
virkemåte, regelverket og beregningsmåter er svært varierende,
kanskje til dels mangelfull. Derfor
gir Sogge Johnsen, som er produktsjef
også for Betorens-produktene hos
Basal, et grundig foredrag om oljeutskillere. Han utdyper dimensjoneringsmetoder, virkemåter og funksjon blant
de forskjellige oljeutskiller-klassene.
Også regler knyttet til fettutskiller,
samt Basals slamavskiller, redegjør
Sogge Johnsen for, på Basals
fagseminar.

Fra februar og frem mot påske
arrangerte Basal VA-seminar
sammen med lokale Basalbedrifter i Narvik, Tromsø,
Molde, Haugesund, Hamar,
Drammen, Bergen, Stavanger
og Verdal. Før sommeren skal
også Kristiansand og Arendal
besøkes, og etter sommeren
blir det arrangert VA-seminar
i Trondheim. I høstens plan
ligger også besøk i Østfold
og i Grenland. Totalt antas det
at arrangementene vil samle
over 600 VA-folk.
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Over 100 personer fra VA-miljøene i og rundt Bergen stilte da NOBI og Basal inviterte til seminar. Til høyre Espen Mikalsen, daglig leder av NOBI.

Nyttig samling
Over
100
personer
fra
VA-miljøene i og rundt Bergen
stilte da NOBI og Basal inviterte
til seminar. Oppdatering innen
produktnyheter og fruktbare
samtaler med andre VA-folk, er
utbyttet.
Harry Finseth arbeider i Meland
kommune og har lang erfaring fra

Byfornying i Bergen. Hele sin karriere
har han etterlyst en skreddersydd
kumløsning.
– Dette blir svaret, sa Harry Finseth da
han hørte om Basal BriljantTM.
Basals tekniske direktør, Terje Reiersen,
beskrev den nye løsningen, som
blant annet gir perfekte hydrauliske
renneløp.
– Særlig der det er store ulikheter i fall,

Fra venstre Knut Espetvedt fra Lindås kommune, Espen Mikalsen fra NOBI, og Harry Finseth som
arbeider i Meland kommune.

62

VA-forum | 2014

eller kummen av andre årsaker ligger
slik at en må bruke mange rørdeler
på inn- og utløp, er det utfordrende å
bruke de kummene vi har i dag.
Det er utrolig traurig å koble
kummene med flere overganger
og deler, spesielt der det i tillegg er
utfordringer med fall. Denne nye
kummen fra Basal kombinerer det
beste fra plast og betong, mener
Harry Finseth.
Forebygging av feil
Han deltok på Basal-seminaret
i Bergen og mener slike treff er
nyttige. Her får en både oppdatert
produkt- og faginformasjon, og god
anledning til å diskutere fagstoff
med kjente og kollegaer.
Fra Lindås kommune stilte Knut
Espetvedt.
– Har det vært et nyttig seminar for din
del?
– Ja, det har det. Det er viktig at vi
holder oss oppdatert på nyheter, og
treffer andre i bransjen. Det er alltid
godt å få nytt faglig påfyll. Reglene
og løsningene innen oljeutskillere
synes jeg var spesielt interessant,
forklarer han.

Et Basalprodukt
blir til
2014 | VA-forum
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Bli med på
reisen fra råstoff
til varig rør- og
kum produkt.
Betongrør kan veie opp mot 6 tonn.
Det er godt ett tonn mer enn en
asiatisk elefant, og noen hundre
kilo under maksvekten til en typisk
afrikansk elefant.
Betongrør og –kummer har en
godstykkelse på opp mot, og i noen
tilfeller over 20 cm. De er ekstremt
robuste og kan dimensjoneres og
anvendes for overdekning på over
20 meter! I tillegg har de en levetid
på over 100 år.

Norcem ønsker å benytte en spesielt
fet type kalkstein. En som inneholder mye kalsiumkarbonat. Den
henter de ut fra sin egen gruve og
dagbrudd i Brevik, Telemark.
Kalksteinen fraktes fra fjellet i
dumpere. I fabrikken males de til
håndterbare størrelser, og så til et
pulver som ligner sement. Kalksteinspulveret tilsettes andre steinmaterialer, kvarts, kisavbrand og bauxitt, til
blandingen får den riktige kjemiske
sammensetningen. Så skal det
varmes opp. Mye.

Et miljøregnskap

Sement er et rent naturprodukt,
det samme er betong. I kalksteinen
er det bundet CO2 som frigjøres
når kalksteinen varmes opp. For
å redusere utslippene arbeider
Norcem med å finne en løsning for å
fange CO2-en. De bruker ikke så mye
ressurser på å fortelle om det, men
dette er i realiteten et lite ”månelandingsprosjekt”. Samtidig har
Norcem begynt å brenne husholdningsavfall
eksklusiv
matafall,
istedenfor fossilt brensel.

Urgammel kunnskap

I fabrikkene til Basal-medlemmene
skapes høykvalitetsprodukt basert
på det siste innen moderne teknologi. Det starter med brent kalkstein.
Nå, som i Efesos i Tyrkia noen få
hundre år etter at vår tidsregning
startet. I Norge produseres sement,
fra kalkstein, i Norcems fabrikker i
Telemark og Nordland.
Norcem brenner husholdningsavfall, istedenfor fossilt brensel. Brennkammeret er 68 meter langt og
blir over 2000 grader.
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I brennkammeret blir det over 2000
grader. Det er ikke mange som
opererer med tilsvarende temperaturer, derfor er dette en god løsning
for å hente ut restenergi fra husholdningsavfall på. I miljøsammenheng
er det forresten verdt å merke seg
at betong som er eksponert for
karbondioksid tar opp og binder
CO2 fra luften.

Steinvarmt og kjølig

Den finmalte steinmassen fraktes
på bånd. Først forvarmes produktet til 900 grader. Så fraktes det inn
i ovnen, hvor steinen i realiteten
smelter. Målet er å spalte kalksteinen. Det skjer etter ca. en halv
time, da holder produktet 1450
grader. Ovnen er 68 meter lang,
steinmassen ligger i en stor rotor og
i prosessen formes pulveret til noe
som ligner lecakuler. Dette heter
klinker, og er halvfabrikata sement.
Fra 1450 grader bråkjøles klinkeren,
ved hjelp av store vifter som blåser
uteluft rett på kulene, til de når
litt under 100 grader. Bråkjølingen bevarer egenskapene som ble
oppnådd i opphetingsprosessen.

Noen billass

Klinkeren tilsettes gips, som gir
en åpenhet i produktet, samt
flyveaske. Flyveasken har en god
effekt på betongen, samtidig som
det drøyer klinkeren. Asken kommer
fra kullfyrte kraftverk. I praksis er
dette tre fordeler ved ett tiltak,
som et Kinderegg: Ved å bruke
flyveasken i sementproduksjonen
løses et miljøproblem et annet
sted. Samtidig som produktet
drøyes og blir bedre.
Klinkerproduktet, nå med flyveaske
og gips, males til sement i
store møller. Pulveret får ulik finhetsgrad, avhengig av hvilken type
sement som fremstilles.
Det er mange ulike sementtyper. Noen skal herde raskt, andre
skal herde langsomt.
Fra fabrikkene fraktes sementen
i sekker, i storsekker og i bulk. I
Norge ble det i fjor brukt mellom
1,8 og 1,9 millioner tonn sement.
En bulkbil tar 34 tonn. Det skulle
bli om lag 55 883 billass. Men så
fraktes jo ikke alt i bulkbil.

Sårbar for vannmengde

Sand, og/eller knust stein, utgjør
det som på fagspråket heter tilslag.
Sement, tilslag og vann danner
betong. Til produksjon av rør og
kummer benyttes tørrbetong som
er en jordfuktig betong. Fordelen er
en hurtig produksjon og en sterk og
tett betong. Utfordringen er at det
trengs lite og riktig mengde fukt i
betongen. Derfor blir blandingen
sårbar for vann som følger med inn
i blanda. Regnvåt sand kan faktisk
inneholde ganske store vannmengder. Ved frost blir det enda verre.
Da kan det henge vann, i form av
is, på hvert enkelt sandkorn. Dette
er vann som først blir frigjort når
betongen er i formene. Dette må
produsenten ha kontroll på. Hvis
fuktmengden blir feil, vil betongen
sige etter avforming.

Vanvittig fort

I hovedsak støpes VA-produkter
på to måter: med automatmaskin
eller vibrasjonsbord. Stålformer
og kraftig vibrering benyttes ved
begge metodene.

Til produksjonen av betongrør og kummer benyttes tørrbetong. Ved herding av tørrbetong går hele den tilsatte vannmengden til hydrasjonen, noe
som gir en tett og sterk betong og meget hurtig avforming. For å kompaktere tørrbetongen er det behov for kraftig vibrering. Ved rørproduksjon er hele
innerformen, som utgjør kjernen, en vibrasjonsstav. Kraftige stålformer sikrer mål og toleranser på de endelige VA-produktene.
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Formfakta
Alle VA-produktene støpes i
stålformer og hver form kan
kun lage ett bestemt produktslag. Stålformene er betydelige
investeringer, og produsenter
med allsidig produksjon har
derfor store beløp bundet i
formutstyr. Alt formutstyret
måles og kvalitetssikres med
jevne mellomrom. Når utstyret
ikke er i bruk, oppbevares det
på lager.
Grav med kjerne der bunnringen ligger på kjerna.
Kjerna har innebygd vibrator.

Ytterform monteres på kjerne.

Fra betongen mates i formen og til
avforming, og produktet faktisk står
av seg selv – går det to minutter.

trykk, og mens maskinen arbeider
kan arbeideren gjøre andre ting.
Også avformingen foregår i
maskinen. Fordelene er mange:
Formene er i bruk så og si kontinuerlig og kun en person er involvert
i en veldig produksjonsprosess.
Ulempen er i hovedsak at en må
kjøre lengre produksjonsserier for
å få lønnsom produksjon.
Med vibrasjonsbord er arbeidet
mer manuelt. Her setter mennesker
bunnringene og toppringene på
plass, en person styrer ifyllingen av

Rør transporteres i fersk tilstand til herding.

Formene består av en utvendig
del, en bunnring, en kjerne og
toppringen. Først settes bunnringen på plass på kjernen, så den
utvendige formen. For produkter som skal armeres, monteres
armering på dette tidspunktet.
Også eventuelle innstøypingsdeler
som utsparinger og anker må på
plass. Etter dette fylles betongen i,
mens formen vibrerer. Når formen
er full, formes profilen på spissenden. Så er produktet ferdig og kan
avformes.

66

VA-forum | 2014

Fleksibel eller automatisk

I en produksjon basert på
automatmaskin er det meste
automatisert. Bunnringene til
formene settes på plass automatisk, laserstråler, sensorer og
sykluser styrer hvor lenge betong
skal fylles i formene, vibreringen
og avforming. Prosessen handler
om måling og styring av tid og

Står fortsatt som støpt
Det engelske ordet for betong, concrete,
kommer fra det latinske ordet concretus.
Det betyr blandet eller grodd sammen. I
pyramidene brukte egypterne gips og kalk.
Det eldste funnet av et sementlignende
bindemiddel er gjort ved bredden av elven
Donau, i et hyttegulv fra ca. år 5600 f.Kr. Det
er 25 cm tykt og er laget av kalksement.
Grekerne brukte brent kalk, mens romerne
framstilte pozzolan-sementer fra knust
vulkansk aske. Romerne brukte forresten
sement da de oppførte Colosseum og
Pantheon i Roma.

Tetthetsprøving av store rør med vanntrykk.

formen, mennesker flytter formen
med produktet til avforming på
herdestedet, avformer produktet og
flytter formen tilbake til vibrasjonsbordet igjen. Maskinen står stille
mens produktet avformes. Dette
gir mer dødtid på formen og
maskinen. På den andre side er
formskift veldig enkelt og raskt å
foreta. Derfor kan bedrifter med
vibrasjonsbordproduksjon lettere
omstille produksjonen når det
trengs.
Ved manuell produksjon vil formen

også være med ut og støtte produktet helt til det står på herdeplassen.

Til grøfta

Alle produktene merkes så i henhold
til Basal Standard.
Timene etter avforming handler
om herding. Produktene blir dekket
med plast på slutten av dagen.
Slik tar en vare på fukten og varmen
under herdeprosessen, det gir
høyest mulig fasthet i løpet av det
første døgnet.
I alle Basal-bedriftene trykkprøves

og testes produktene etter bestemte
intervaller. Etter bestemte intervaller tas det også prøver av betongblandingen.
Utelager, frakt, mottak og legging
forteller vi mer om i neste nummer.
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Ny håndbok om
drenering av veger
og jernbaner
Flom og vann som ikke har
blitt fanget opp av drenssystemene på tilfredsstillende
måte, har gitt omfattende
skader på infrastrukturen de
siste årene. I NIFS-prosjektet
foregår nå et omfattende arbeid
hvor målet er å redusere skade
på personer og infrastruktur,
forårsaket av vann på avveie.
Arbeidet vil gi bedre retningslinjer og bedre verktøy for
hydrologisk saksbehandling.

NIFS står for ”Naturfare, infrastruktur, flom og skred”.
NIFS er et etatsprogram i regi
av Statens vegvesen, Jernbaneverket og NVE. Arbeidet utføres i
tett samarbeid med NVE, Met.no,
Statens kartverk, universiteter,
forskningsinstitusjoner, fylkeskommunene, fylkesmann, kommuner
og fagmiljøet ellers.
Målet er et samfunn med robust
infrastruktur, trygg bebyggelse,
trygg samferdsel og god skred- og
flomfarevarsling. Samt å etablere
gode
samarbeidsplattformer
gjennom å koordinere og samkjøre
etatenes aktiviteter for å redusere

sårbarhet og forhindre ulykker og
skader som følge av skred og flom.

Håndbok for drenering

Prosjektperioden er 2012 – 2015.
Planlagt budsjett er 42 millioner
kroner, og prosjektet er allerede i
leveransefasen. Det er etablert syv
delprosjekter, og i de tre etatene
er opp i mot 100 medarbeidere
involvert i større eller mindre grad.
Delprosjekt 5 heter: ”Håndtering
av flom og vann på avveie”. I den
forbindelse skrives det nå en ny
håndbok for drenering av veier og
jernbaner.
I boken samles den kunnskapen
en i dag har om drenering knyttet
til veier og jernbane. Det skal
også utvikles ny kunnskap og
løsninger for optimale fremtidige
løsninger, blant annet knyttet til
klimaendringer.
Håndboken blir et viktig verktøy for
prosjekterende av drenssystemet
for veier og jernbaner. Den vil også
danne grunnlag for bedre undervisningsmateriell knyttet til temaet.
Håndboken skrives av professor i
veibygging ved NTNU, sjefingeniør
i Statens vegvesen Harald Norem,
i samarbeid med sjefingeniørene
Joakim Sellevold og Kristine Flesjø,
begge i Statens vegvesen.

Hva hvis

Tema i den nye boken blir blant

annet klimaendringer, med mer
uforutsett vær og kraftigere regnskyll, forhold utenfor vegene som
påvirker vannveiene og trafikksikre løsninger, samt forurensning
og behov for å ivareta biologisk
mangfold. I tillegg er Harald Norem
meget opptatt av bevisstgjøring
om behovet for en plan B.
– De store vannrelaterte skadene
på vegene våre oppstår når vannet
tar en ny vei. Å se på alternative
vannveier har vi i Vegvesenet vært
svake på i alle år. I forbindelse med
utarbeiding av boken er vi opptatt
av å få inn tanker om å innarbeide
alternative løsninger. Det er ikke
nok å dimensjonere stikkrenner.
Vi må også se hva som skjer hvis
det oppstår forhold som fører
til at stikkrennen ikke fungerer
tilfredsstillende, forklarer professoren i vegbygging.

Når vegen forsvinner

En flytende halmball i plast gjorde
at en bit av en hovedveg ble revet
vekk av overvannet i Telemark.
Kraftig regn gav så mye overvann
at halmballen ble løftet og transportert mot stikkrennen. Der ble
det full propp, og da vannet ikke
lenger kunne renne gjennom
stikkrennen, laget vannet en ny
vei. Resultatet var store skader på
vegbanen.
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– Slike skader kan skje på sekunder
og er en alvorlig konsekvens av
vann på avveie. Derfor må vi lage
alternative løsninger for vannet,
forklarer han.
En alternativ løsning kan for eksempel være å la en annen stikkrenne
midlertidig overta. I så fall risikerer
vi kanskje en oversvømmelse, men
kan forebygge en større skade.
Terrenget vårt er klimatilpasset
over flere tusen år. Så lenge klimaet
er stabilt, er også terrenget i stor
grad stabilt. Når klimaet endres er
ikke likevekten lengre tilstede. Med
endret klima må vi dessverre vente
at det blir økt massetransport i
vassdragene. Derfor må vi utforme
løsninger hvor vi tar hensyn til
klimaendringene.

Inkluderer biologi

Økt massetransport i bekker og
elver betyr blant annet at mange
stikkrennerister vil tettes til av
steiner, busker og trær. På institutt
for vann og miljø ved NTNU utføres
det i samarbeid med NIFS-prosjektet modellforsøk med utforming av innløpet på stikkrenner.
Forsøkene inngår i masterstudiene,
og hensikten med forsøkene er å se
på hvordan en best kan oppnå god
kapasitet samtidig som en reduserer
faren for gjentetting i forbindelse
med massetransport.

– Nå legger vi også mer vekt på å
utforme drenssystemer som også
tar vare på trafikksikkerheten.
Innløp og utløp av stikkrennene
må ha en form som sikrer at de ikke
fanger opp biler som kjører ut. Et
eksempel er skråskårne betongrør,
med kjøresterke rister på, forklarer
Harald Norem.
– Et annet punkt vi nå tar med, og
som i mindre grad er dekket tidligere, er drenssystem som ivaretar et
biologisk mangfold. Drenssystemene må utformes slik at vi ikke lager
unødvendige barrierer for fisker og
andre mindre dyr, sier han.
Løsningen blir blant annet å
utforme drenssystemene slik at det
ved små vannmengder fortsatt er
noe konsentrert vann i systemet, og
ved store flommer skal kapasiteten
være tilstrekkelig uten at erosjon
og andre skader oppstår.

oversiden av veg eller bane endres.
– I arbeidet vårt legger vi større vekt
på hva som skjer utenfor veien eller
jernbaneområdet, forteller han, og
nevner eksempler i fleng: Hva hvis
vi endrer terrenget ovenfor vegen,
for eksempel ved at vi bygger
boligområder? I landbruket har de
drenert jorder i årevis. Hva f. Eks.
Når drenering eller grøfter tettes?
Eller når store skogsmaskiner oppe
i fjellsidene lager så dype søkk i
bakken at det blir bekker på nye
steder?
– Vi må arbeide frem en infrastruktur som er så robust at den ikke
rammes selv om det skjer endringer
i områdene ovenfor veg og bane,
forklarer eksperten.

Digitale terrengmodeller blir et
viktig verktøy i arbeidet med utforming av optimale drensløsninger
for veger og jernbane. Digitale
terrengmodeller gir svar på hva som
skjer dersom en av forutsetningene
som er lagt til grunn ikke stemmer.
For eksempel: Hvor tar vannet veien
når stikkrennen går tett?
Terrengmodeller kan også vise hva
som skjer dersom drenering på

En del av NIFS-prosjektet er å
utarbeide nye dimensjoneringskriterier. NVE og Meteorologisk
Institutt arbeider med å utforme
mer realistiske og detaljerte forslag
for beregning av overvannsmengder.
Prosjektet skal avsluttes i 2015. Da
skal også håndboken være ferdig.
Flere masteroppgaver er knyttet
til prosjektet. Arbeidet er først
og fremst relatert til forhold ved
innløp og utløp på stikkrenner, og
behovet for å forebygge problematikk knyttet til massetransport i
bekkene før innløp.

konsekvensene blir enda større på
grunn av økte klimaendringer.
Hovedmålsettingen med prosjektet
er å redusere skade på personer og
infrastruktur på grunn av flom og vann
på avveie. Dette gjøres gjennom et
samarbeid ved utbygging og drift, og
ved å samarbeide for å bedre retningslinjene og verktøyet for hydrologisk

saksbehandling i Statens vegvesen,
Jernbaneverket, NVE og i kommunene.
For å nå disse målene er det spesielt
viktig å legge vekt på driften og
vedlikeholdet av drenssystemene.
Mange av de store skadene de siste
årene, skyldes dårlig vedlikehold
og rensing av stikkrenner

Massetransport og skogsdrift

Fakta
Betydelige og økte nedbørsmengder de siste årene, spesielt
i 2010, 2011 og 2012, har ført til
omfattende skader på infrastrukturen på grunn av flom og vann
på avveie som ikke har vært fanget
opp tilfredsstillende av drenssystemene. Sannsynligheten er
stor for at utfordringene og

Kilde: vegvesen.no
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Fallkum med dempevegg
Ved stor høydedifferanse på et
rørstrekk benyttes ofte en fallkum for å dempe hastigheten på
overvannet. Fallkum benyttes
også når rørstrekket må ha et
drop for å komme under eksisterende konstruksjoner.

Fallkummen er utsatt for slitasje
spesielt i tilfeller hvor steintransport og vannhastigheten er stor.
I slike tilfeller kan en dempevegg
monteres i kummen slik at slitasjen
i fallkummen reduseres.
Dempeveggen skal stå på tvers
av kummen og monteres der
vannstrålen treffer kumveggen.
I tillegg monteres en sikring mot
slitasje i kumbunnen, også denne
kan med fordel være i syrefast stål.

Utsnitt av en tegning fra et prosjekt Beisfjord Sementvarefabrikk AS nylig har levert til.
Dempeveggen skal monteres på anlegget.

Denne prinsippskissen viser løsningen i en fallkum DN 2000 levert
av Beisfjord Sementvarefabrikk
AS. Dempeveggen som tar imot
innløpet er av syrefast stål. Også
bunnen er beskyttet.
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Tre skeive
løsninger
Skrå inntakskum med rist
Dette er en effektiv løsning for å
fange opp vannet når en bekk, eller
en liten elv, kommer ned fra en
fjellside og skal ledes videre. Den
skrå inntakskummen (se tegningen
under) blir en form for bekkeinntak
og samler opp vannet.
Denne løsningen hever trafikksikkerheten. I skråkanten ved veiene
er det farlig med en utstikkende

kum-ende. Skulle en bil, i høg
hastighet, treffer en utstikkende
kum-ende, blir kjøretøyet utsatt for
store krefter.
Den skrå inntakskummen ligger
i flukt med skråkanten på veien.
Dersom en bilist skulle være så
uheldig å kjøre ut av veien, og treffe
en skrå inntakskum med rist på,
kan bilen i praksis kjøre rett over
kummen. Dette utsetter trafikantene
for langt mindre fare enn en utstikkende kum-ende gjør.
Hensynet til avrenningen er en
annen fordel med denne formen.
Når inntakskummen har flat topp vil

det fort samle seg organisk rusk og
annet søppel som tetter for inntaket.
Ved et skråstilt inntak vil det som
regel alltid være åpent for innløp
øverst, selv om inntaket tettes
nederst.
Til E6-prosjektet ved Espa har Loe
Rørprodukter AS levert om lag
40 skrå inntakskummer med rist,
produsert av Midt-Norsk Betong
Verdal. Under den skrå inntakskummen står helt ordinære kummer med
løspakninger, i DN1400. Elementene
er montert ved bruk av ordinære
kumskjøter og kumpakninger.

≥

De skrå inntakskummene er i prinsippet fallkummer, fra disse ledes vannet ned og under veikonstruksjonen.
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Trekkekum med skrå
Skrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære
kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i
veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5,
og produktet monteres slik at toppen flukter med det
øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen
monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon.

Skrå kumtopp
Skrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære
kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i
veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5,
og produktet monteres slik at toppen flukter med det
øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen
monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon.
Bildet er fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Den skrå
kumtoppen er utviklet av Loe Rørprodukter AS i samarbeid
med Statens vegvesen. Problemet med å tilpasse opprinnelige kumtopper til terrenget kan løses enklere ved
bruk av ”Skrå kumtopp DN650”.
Skråtoppen er dimensjonert for kumåpninger DN650.
Høyden er 150 mm på det laveste, og 300 mm på det
høyeste. Den kan leveres med not og fjær-skjøt på bestilling. På toppen er det flat avslutning for valgfri montering
av fast støpejernsramme, enten med tett lokk, eller ristlokk.
Kuppelrist kan også monteres på skråtoppen.

Hæhre Entreprenør AS har benyttet flere av disse nye kumtoppene fra
Loe Rørprodukter AS på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
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Skrå rør
Skrå enderør hever trafikksikkerheten og kapasiteten.

Dersom en bil kjører av veien og
treffer en utstikkende rørende,
er det fare for skade. Når enden
på betongrøret flukter med
veiskråningen kan bilen i prinsippet kjøre rett over røret, noe som er
langt tryggere.
For stikkrenner med innløpskontroll
vil vannføringskapasiteten avhenge
av blant annet innløpets diameter
og geometri. Forsøk har vist at skrå
innløpsrør kan heve kapasiteten til
stikkrenner med opptil 20 prosent.
På slutten av 1990-tallet begynte
Beisfjord Sementvarefabrikk å støpe
rør med skrå ende. VA-produsenten

har formutstyr både for rør som er
skrå i muffeenden, og rør som er
skrå i spissenden.
Fordelen med å støpe rørene med
avskrådd ende, er at armeringen
tilpasses formen slik at rørene ikke
får avskåren armering. Alternativt
skråskjæres ordinære falsrør. Da
epoxybehandles skråavslutningen,
for å beskytte armeringen.
Beisfjord Sementvarefabrikk leverer
som regel rist med de skrå rørene.
Dette for å forebygge uhell knyttet
til barn, og for å stanse rusk og rask
som føres med vannet.

Dimensjoner:

Skråstøpte falsrør leveres som
standard opptil DN1200.
To av Basals medlemsbedrifter kan
per i dag skråskjære rør. Midt-Norsk
Betong Mosjøen skråskjærer rør
inntil DN1200. Loe Rørprodukter
skråskjærer rør inntil DN2000.

Alle bilder fra Beisfjord Sementvarefabrikk AS
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VA-forum er gratis og utgis to ganger i året.
Kunne du tenke deg å få VA-forum tilsendt
i postkassa?
Sett deg på distribusjonslisten vår!

Gå inn på nettsiden, og fyll ut skjema.

www.vaforum.no
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Returadresse:
Basal AS
Lille Grensen 3,
0159 Oslo

Basals medlemsbedrifter har god geografisk spredning.
Det å være landsomfattende, kombinert med solid lokal forankring,
er en klar fordel. Den lokale tilknytningen gir god lokal-kunnskap,
samtidig som fellesskapet i Basal styrker bedriftene.
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1. Jaro AS
2. Holmen Betong AS
3. Beisfjord Sementvarefabrikk AS
4. Sortland Sementvarefabrikk AS
5. Midt-Norge Betong Mosjøen AS
6. Midt-Norge Betong Verdal AS
7. BetoNor AS, avd. Trondheim
8. Sylteosen Betong AS
9. Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS
10. Førde Sementvare AS
11. Ryfoss Betong AS
12. BetoNor AS, avd. Vingrom
13. Narmo Betong AS
14. Ølen Betong AS, avd. Bærum
15. Loe Rørprodukter AS, avd. Oslo
16. Loe Rørprodukter AS, avd. Akershus
17. Loe Rørprodukter AS, avd. Buskerud
18. Østfold Betongprodukter AS
19. Loe Rørprodukter AS, avd. Østfold
20. Loe Rørprodukter AS, avd. Vestfold
21. Hedrum Cementstøperi AS
22. Nobi Norsk Betongindustri AS,
avd. Bergen
23. Nobi Norsk Betongindustri AS,
avd. Askøy
24. Ølen Betong AS, avd. Bergen
25. Ølen Betong AS, avd. Haugesund
27. Ølen Betong AS, avd. Ølensvåg
27. Skjæveland Cementstøperi AS
28. Heimdal Granitt & Betongvare AS
29. Bodø Betong AS

