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Bare betong varer evig

Basal eies av 19 av landets ledende bedrifter
innen VA og arbeider kontinuerlig med
teknisk utvikling til beste for kundene og
bedriftene.
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 omfattende utviklingsarbeidet Basal utfører.
Tilgjengelige ressurser kan være relativt
små når hver og en står alene. Gjennom
Basal løser eier bedriftene fellesutfordringer.
Alle får økt styrke, økte muligheter og bedre
resultat ved at utviklingsressursene samles.
Når det kommer til salg og markedsandeler,
konkurrerer bedriftene på lik linje med andre
bedrifter.
Basal kommuniserer blant annet med sentrale
premissleverandører for VA-markedet, som
Standard Norge, Norsk Vann, Jernbaneverket
og Statens Vegvesen, og kommer med innspill
som bidrar til at premissleverandører kan
skape de beste VA-løsningene. Basal har også
kontakt med høyskoler og kommune-Norge.

Basal er Norges største leverandør av kummer og rør i betong og gruppen
av bedrifter er den største leverandøren innen VA i Norge. Selskapene har
hatt en eventyrlig vekst fra 2001 og til i dag. De har økt sin VA omsetning
fire ganger! Grunnen til denne veksten er en stor økning innen utbygging
og vedlikehold av VA i Norge samt at bedriftene har utviklet nye produkter
og løsninger med lang levetid.
Til tross for denne positive utviklingen er behovene for fremtidig utbygging store. Rådgivende ingeniørers forening har i ”State of Nation
2015” beregnet etterslepet innen infrastruktur til hele 2600 milliarder
NOK. Et av de mest kritiske områdene er blant annet innen vann og
avløpsanlegg.
Det er derfor viktig at det ved fremtidig utbygging velges materialer som er
slitesterke, har lang levetid og ikke minst tar hensyn til enkelt vedlikehold.
Vi mener at Basal sine betongprodukter oppfyller disse kravene.
En annen viktig nyhet i bransjen er det arbeidet som Rørinspeksjon Norge
(RIN) nå har avsluttet, og som ikke minst Arve Hansen i VA teknikk AS
både har vært initiativtaker til, og ansvarlig for å gjennomføre. Dette
arbeidet har skjedd i tett samarbeid med brukere, konsulenter og
leverandører. Nå skal rapporten, som er skrevet av Tom A. Karlsen i
Cowi AS, utarbeides til et VA miljø blad. I dette nummeret, som eget
bilag, kan du lese utdrag av RIN arbeidet.
Vi mener at arbeidsgruppen har gjort et meget godt arbeid for sikrere,
tryggere og bedre vannkummer i fremtiden og her er noen av hovedkonklusjonene:
• Konsoll og armatur skal være dimensjonert for opptredende krefter.
• Prefabrikkerte vannkummer skal monteres innomhus i tørre og varme
omgivelser.
• Montør av armatur skal minimum
ha ADK kurs.
• Det skal ikke monteres rørbend i kum.
• Konsoll og armatur skal ha godkjent
overflatebehandling (GSK standard
for epoxy).

Erik B. Dye,
Administrerende direktør, Basal AS

Basal arbeider aktivt med produktutvikling
og har samarbeidspartnere innen gategods,
plastrørsystemer og fiberduker. Dette gir
gode priser og optimaliserte sluttprodukter.
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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!
www.vaforum.no

VA-forum | 2015

VAforum 2015-1 Anne.indd 2

18.05.15 12:22

Innholdfortegnelse
TEMA: Vannkum
Styrkeprøving av vannkum........................................6
Prefabrikkerte vannkummer: Ingen vei tilbake....8
Tryggere, rimeligere og enklere med
prefabrikkert vannkum............................................ 13
Kum som forebygger tilbakeslag.......................... 16
Fjærlås til Uniklikk...................................................... 18

STATE OF NATION:
Etterslep i infrastrukturen på 2600 milliarder
kroner............................................................................. 19

GJESTESKRIBENT:
Eksperimentell forskning – et viktig verktøy
for miljømessig forskning ved NTNU.................. 21

BASAL:
Kvalitetsforbedring
og produktutvikling
TEMA:
???

Kvalitetsforbedring basert på erfaring
og produktutvikling.................................................. 24
Uklare beskrivelser på anlegg til veg og VA...... 27
Brannvannsmagasin i betong................................ 28
Skal rørdimensjon angis med utvendig eller
innvendig mål?............................................................ 29
Fordrøyningsmagasin på hver tomt.................... 30
Konkrete klimaløsninger fra NTNU...................... 32
Risvollan og blå-grønn overvannshåndtering.36
Testanlegg for overvannshåndtering................. 39
Qmax Storm: Nytt avrenningssystem for
effektiv bortledning av overvannet .................... 42

Prefabrikert vannkum
MØT GEIR SOGGE JOHNSEN
Håndplukket ekspert gir løsninger ..................... 44
NORCEM:
Sementproduksjon med miljøperspektiv......... 46
FØRDE SEMENTVARE
- fremtidsrettet produsent fra 1930..................... 49

NTNU kolonneforsøk

BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS
VA-fabrikken i Innfjorden........................................ 52

Betongens allsidighet
Fabrikkproduserte avfallskummer i betong..... 55
Prefabrikkert betongkulvert
– i full veibredde......................................................... 56

Førde Sementvare

BRANSJENYTT.............................................................. 58

2015 | VA-forum
VAforum 2015-1 Anne.indd 3

3

18.05.15 12:22

HVOR er stoppekrana?!?
HVOR MYE lekker anboringen?
BASAL STIKKLEDNINGSKUM
løser alle problemene!
- tilkobling i kum gir unik oversikt
- redusert lekkasje
- eliminerer bruken av anboringsklammer

basal

Basal stikkledningskum med
Basal Manifold pakning F 911-5

- driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde
Sementvare AS · Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS ·
Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS ·
Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS ·
Østfold Betongprodukter AS
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Tema: Vannkum
Bildet viser testoppsett av vannkum DN1200

Styrkeprøving av vannkum
På initiativ fra Rørinspeksjon Norge
(RIN) er det utarbeidet en kravspesifikasjon og prøvekrav for vannkum,
se bilag til dette nummeret av
VA-Forum. Ulefos Esco har i den forbindelse designet og dimensjonert
en ny vannkonsoll i fire størrelser, med
det betegnende navnet «Bjønn».

De tre minste konsollene er tilpasset
kombiventiler DN100, 150 og 200.
Disse konsollene er dimensjonert for
en belastning tilsvarende 21 bar og
to dimensjoner større enn ventilen
som er festet i konsollen. Den største
konsollen kan benyttes for armatur
DN250-400, og er dimensjonert for

en belastning på 21 bar og en rørdiameter opptil DN400.
På basis av beregninger og design av
konsollen fra Ulefos Esco har Basal
dimensjonert innfestingen i Basal
sine vannkummer DN1200-3000.
Følgende krav er gitt i kravspesifikasjonen fra RIN:

Største nominelle ledningsdiameter

Veiledende kumdiameter (innvendig)

Styrkeklasse

100 mm

1200 mm/1400 mm

10 tonn

150 mm

1200 mm/1400 mm

15 tonn

200 mm

1400 mm/1600 mm

25 tonn

250 mm

1600 mm/2000 mm

30 tonn

300 mm

2000 mm

45 tonn

400 mm

2400 mm/2500 mm/3000 mm

65 tonn

Resultantforskyvningen skal ikke være større enn:
DN ventil som forankres i konsoll

6

100-150

200-250

Ved full last

5 mm

10 mm

15 mm

Avlastet (permanent)

2,5 mm

5 mm

7,5 mm

300-400
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Tema: Vannkum

Jon Pettersen fra Loe Rørprodukter og Ole-Jakob Bjerke viser testoppstilling
av kum DN1400. Lasten påføres ovenfra og fra høyre side.

På bakgrunn av ovennevnte krav har man i første test-serie gjennomført følgende tester, alle med godkjent resultat:
Resultantforskyvning

DN kum

DN ventil

Boltavstand
innfesting (mm)

Konsollbenevnelse

Påført last
(Resultant)

Full last

Avlastet

Godkjent

DN1200

150

700/700

Bjønn 2

15 tonn

2,8 mm

2,2 mm

Ja

DN1400

200

700/700

Bjønn 3

25 tonn

7,0 mm

3,1 mm

Ja

DN1600

200

700/700

Bjønn 3

25 tonn

10,0 mm

4,5 mm

Ja

DN1600

250

900/900

Bjønn 4

30 tonn

6,7 mm

2,0 mm

Ja

Kontrollrådet ble valgt som tredjepartsorgan til å verifisere testingen.
Etter at alle testene var utført med
godkjent resultat mente Kontrollrådet at stikkprøvekontroll av en
av kummene var tilstrekkelig
til å tredjepartsgodkjenne alle
ovennevnte kummer i første prøve-

serie. Ut fra at kum DN1600 med
rørtiknytning DN200 hadde størst
last for den minste boltinnfestingen
(700x700) valgte de å overvåke ny
test av denne kummen. Dette betyr
at konsollen «Bjønn nr. 1, 2 og 3»
fra Ulefos Esco nå er godkjent og
tilfredsstiller kum i styrkeklasse 10,

15, 25 og 30 tonn.
I neste testserie vil de resterende
kumstørrelser bli testet, det vil si
DN2000 i styrkeklasse 45 tonn og
en av kumdimensjonene DN24003000 i styrkeklasse 65 tonn.
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Tema: Vannkum

Prefabrikkerte vannkummer:

Ingen vei tilbake
8
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Tema: Vannkum

Fra prosjektet Dobloug Entreprenør AS utfører for
Ringsaker kommune hvor de blant annet legger
ny avløpsledning og drikkevannsledning i PE.

Narmo prefabrikkerte sine
første vannkummer i 1991. Nå
er ferdigstilte vannkummer en
selvfølge for Hamar-bedriftens
kunder. Innendørs montering
gir kortere anleggstid, bedre
økonomi og høyere kvalitet.

– Tid er penger, også i anleggsbransjen. Vi vil ha vannkummene
ferdige, blant annet fordi det
gir kontinuerlig drift på grøftearbeidet. Med prefabrikasjon bruker
vi omtrent samme tid på å sette
bunnseksjonene i grøfta, som vi
bruker på å legge en rørlengde,
forteller formann Erik Østvold.
– I tillegg slipper vi å styre med å

montere armaturen ute i allslags
vær og vind. Derfor blir kvaliteten
på monteringen langt bedre når den
gjøres innendørs.
Han representerer entreprenørfirmaet Hulleberg & Bø AS. De har
om lag 25 ansatte og utfører både
nybygg og renovering innen vann
og avløp, i hovedsak for stat og
kommuner.
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Tema: Vannkum

Formann Erik Østvold og anleggsrørlegger
Åge Finstad i entreprenørfirmaet Hulleberg & Bø AS.

Store prefab vannkummer

Erik Østvold har sammen med
anleggsrørlegger Åge Finstad besøkt
Narmo Betong for å møte VA-forums
utsendte.
– Hva med rørleggeren da, når
armaturet monteres her på fabrikken?
– Å, det er nok å gjøre for en rørlegger likevel. Som regel er det ikke
bare hovedledning som går ut fra en
slik kum, men også sideledninger
og annet. Da er det ekstra viktig at
kummen stemmer, for at vi skal få
koblet alt på yttersiden. Jeg får ikke
fullrost resultatet vi får herfra. Sigrid
Narmo er også veldig løsningsorientert, og har solid erfaring
når det gjelder prefabrikasjon av
vannkummer, mener Finstad.
Den største kummen firmaet
har kjøpt komplett, står på en
overføringsledning DN600, i for-

10

bindelse med et oppdrag som
selskapet utførte for HIAS (det interkommunale selskapet innen vann,
avløp og renovasjon mm. i Hamarregionen). Spesialkummen ble støpt
i henhold til spesifisert tegning fra
Norconsult.
– Underveis i prosjektet bestemte
vi oss for å forsøke å få kummen
ferdigstilt fra Narmo. Da hadde vi
allerede montert en ute. På grunn
av størrelsen var vi litt skeptiske til
om det var mulig å ferdigstille denne
inne og flytte den til grøfta, men det
gikk! forteller formannen.

Strenge krav til tetthet

På de store kummene gjennomføres
mottakskontrollen på fabrikken.
I dette tilfellet deltok HIAS, en
representant fra grossisten, betongleverandøren og representanter fra

entreprenøren. Ifølge Hulleberg &
Bø foretok sluttkunden en usedvanlig grundig vurdering av kummen,
armaturen og samtlige koblinger,
både inn- og utvending.
På prosjektet lå de fleste kummene
så dypt at det ikke er mulig med
avløp for drenering. Derfor skulle
de leveres vanntette, noe som stiller
svært strenge krav til kumgjennomføringene.
Den siste kontrollen gjennomføres i
grøfta, og her ble kummene trykktestet ved hjelp av ekstern aktør.
– Hvordan gikk det?
– Vi fikk svært gode tilbakemeldinger
fra HIAS og er selv godt fornøyd,
bekrefter formann Erik Østvold.

Innendørs mottakskontroll

Stange kommune har i mange år
fått mottakskontrollen gjennomført
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Tema: Vannkum
Dobloug Entreprenør AS kjøper kun ferdigmonterte vannkummer. – Det er kostnadseffektivt. I tillegg heves kvaliteten når arbeidet
utføres inne hvor det er tørt og alt er tilrettelagt,
fremfor å utføre arbeidet i et høl ute i skogen,
begrunner daglig leder Pål Dobloug.
Foto: Ragnhild Ekornrud.

Bilde ytterst til venstre:
– Tenk bare på det med kjerneboring, sier
anleggsleder Odd Ivar Sørlie fra Maskinkraft AS.
– Det er så mye bedre å få det utført på fabrikken
etter at armaturen er montert. Det skulle tatt
seg ut om jeg fortalte anleggsfolka at på neste
prosjekt skal dere montere utstyret i grøfta!

– Jeg er overbevist om at montering på fabrikken
gir bedre kvalitet, sier byggeleder hos Stange
kommune, Vidar Årnes.

på fabrikken og understreker at det
fungerer fint.
– Når kummene leveres på anlegget
skal de være klare for påkobling
og ferdige til bruk. I og med
at armaturen monteres her og
veggene kjernebores, er det riktig å
ta mottakskontrollen her også. Inne
er det tørre og gode arbeidsforhold
og langt bedre tilrettelagt for en god
kontroll. Tenk bare om vinteren, hvis
vi måtte starte med å børste snø og
is av innmaten, sier byggeleder hos
Stange kommune, Vidar Årnes.
– Skulle det mot formodning være
noe som er galt, er det også langt
enklere å få rettet opp mangler når
kummen fortsatt står på fabrikken,
fremfor om vi skulle fått den ut og
så måtte ta den inn igjen, supplerer
Odd Ivar Sørlie.
Han er anleggsleder hos Maskinkraft

AS, hvor han regner på anbud og
følger opp jobber.

Rask fremdrift

Hvem er det som avgjør hvor
armaturen skal monteres?
– Ofte står Uniklikk-skinnen beskrevet. Så er det opp til oss om vi
vil kjøpe kummen med Uniklikk og
ventilene ferdig montert, eller om
vi vil træle med monteringen ute,
svarer Sørlie.
– I Stange kommune ønsker vi at
mottakskontrollen gjennomføres
her, det er med på å sikre kvaliteten.
Derfor er det også naturlig at
innmaten monteres på fabrikken,
svarer Årnes fra kommunen.
Nå er det en selvfølge for Narmo
Betong å levere vannkummene fiks
ferdige, inkludert ferdig innsatte
pakninger. Den første gangen

VA-fabrikken i Hamar leverte
prefabrikkerte vannkummer med
armaturet i, var i 1991. Da samarbeidet flere Toten-kommuner om
et storprosjekt knyttet til ny vannledning fra Mjøsa. Tre - fire entreprenører slo seg sammen og gav
inn tilbud. Prosjektet var preget av
stort tidspress, blant annet knyttet til
rentekostnader. For entreprenørene
ble det avgjørende å holde høy
fremdrift og de trengte prefabrikkerte kummer.

Fremtidens løsning

– Til prosjektet leverte vi 50-60
ferdigstilte vannkummer med DN
400 duktilrør, forteller Sigrid Narmo,
daglig leder av Narmo Betong.
En av forutsetningene hennes for
leveransen var at det forelå armeringstegninger for å forankre
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Tema: Vannkum

rørdelene til kummene. Dette var
ifølge Narmo første gangen det på
denne måten ble beregnet armering
i vannkummene.
– Jeg vet faktisk ikke hvordan de
kunne få kummene solide og trygge
nok før i tiden, da de ble støpt
på plassen. Går det galt i vannkummen er det jo ”game over”
reflekterer anleggslederen Odd Ivar
Sørlie.
– Tryggheten handler også om
betongkvaliteten. Skulle vi ha
støpt forankringer og greier ute
på plassen… , nei, det er uaktuelt,
dette er et eget fag og skal gjøres
under kontrollerte forhold. Verden
er nok kommet dit at vi må få
vannkummene ferdig montert, sier
han.

om lag en kilometer drikkevann,
avløp- og overvannsledning knyttet
til Nordreskogen boligfelt. På vannledningen er den største dimensjonen DN400.
– Er dette et typisk oppdrag for dere?
– Ja, det er det, svarer anleggsleder
Knut Arnseth.
– Er det også typisk at dere kjøper
kummene ferdig montert?

– Ja, det gjør vi. Det er mer rasjonelt
for arbeidet vårt. Ett viktig poeng er
at da blir kummene kjerneboret etter
at armaturen er plassert. Det er langt
bedre enn om de skulle kjernebore
først, og vi skulle forsøke å montere
armaturen korrekt i kummen etterpå. Ferdig kum med vannarmatur
er effektivt og enkelt, så greit er det,
mener anleggsleder Knut Arnseth.

Knapt koblet kum på 20 år

For Ringsaker kommune utfører
Dobloug Entreprenør AS arbeid
knyttet til ny avløpsledning samt
et nytt vannverk i Mesnali, med
overføringsledning til høydebasseng
i fjellet. Her monterer entreprenøren
PE-ledninger Ø 315 sdr 17 for spillvann og Ø 315 sdr 9 for vannledningen på et strekk som krysser
fire veger og ei elv. Vannkummene
leveres fra Narmo Betong, klargjort
for tilkobling av PE ledninger.
– Ja, vi kjøper alltid kummene med
innmaten ferdig montert, sier daglig
leder Pål Dobloug.
Vi har nesten ikke utført arbeid i en
kum på 20 år.
– Hvorfor?
Det er kostnadseffektivt. I tillegg
heves kvaliteten når arbeidet utføres
inne hvor det er tørt og alt er tilrettelagt, fremfor å utføre arbeidet i et høl
ute i skogen.

Armaturen til vannkummene leveres til fabrikken og oppbevares samlet og trygt til montering. Så og si
alle vannkummene Narmo Betong selger leveres komplette, ferdig monterte og klare for grøfta.

Effektivt og enkelt

Samtidig utfører en annen entreprenør, M. Dobloug AS VA-arbeid
for Løten kommune i prosjektet
Norderhov skogen. Der legger de
Hos Narmo Betong monteres armaturen av Hasan Karalic. Han har lang erfaring med arbeidet og
kjenner hver minste detalj.
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Tryggere,
rimeligere og
enklere med
prefabrikkert
vannkum
Da TT Anlegg renoverte et
ledningsstrekk på reservevannledningen til Lillesand
kommune, var det prosjektert en stedstøpt vannkum.
Anleggslederen ønsket å
unngå et så betydelig arbeid
pågående i grøfta og bestilte i
stedet en prefabrikkert kum.

Topp-platen, på ”bare” 13,5 tonn,
ble fraktet på en av Skjæveland
Cementstøperis egne biler.
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Tema: Vannkum
Vannkummen har 600 mm tykke
kumvegger, veier 55 tonn og ble
fraktet på landeveien fra fabrikken
i Sandnes til anlegget i Lillesand.
Vannkummen ble plassert i
eksisterende veg, og arbeidet ble
utført på oppdrag av Lillesand og
Kristiansand kommune.
Vannledningen var opprinnelig
prosjektert i DN600, men det ble
senere endret til DN700.
Prefabrikkerte standard vannkummer er dimensjonert av Basal
for å oppta krefter for en vannledning opptil DN400 i kumbunnen. For større ledningsdimensjoner må kummene dimensjoneres
spesielt for de opptredende kreftene. Den vanligste løsningen er
spesialtilpassede firkantkummer
hvor kumvegg og innstøpningsmuffer er dimensjonert for å tåle
de opptredende kreftene, slik det
er gjort i dette tilfellet. Standard
kumringer er ikke dimensjonert for
slike laster.

Tryggere og rimeligere

Anleggsleder Jon Thor Jonsson
hos TT Anlegg ønsket å unngå
stedstøpt vannkum av hensyn til
sikkerheten og fremdriften.
– Å ha forskalingssnekring og
jernbinding i grøfta i flere uker vil

jeg gjerne unngå, forklarte han.
Jon Thor Jonsson ba om pristilbud
fra sin VA-leverandør Skjæveland
Cementstøperi, og valgte fabrikkprodusert vannkum av flere
grunner.
– Fabrikkprodusert vannkum ble
billigere for oss. Vi regnet på det.
Inkludert frakt og mobilkranen var
det rimeligere å få den laget hos
Skjæveland enn å få den plassstøpt. Samtidig er det viktig for
meg å unngå å ha hullet oppe så
lenge. Nå sparte vi oss for det å
ha folk arbeide i eksisterende vei i
ukesvis. Det var fantastisk flott å få
alt ferdig montert og heist på plass
i grøfta i løpet av få timer, fortalte
han begeistret i etterkant.

Strålende fornøyd

Kummen veier 55 tonn, topp-plata
veier 13,5 tonn, innmaten alene
veier 4 tonn og kumveggene er 600
mm tykke.
–
Vannkummen
er
nesten
hinsides, beskriver Tore Haukali
Hansen, Skjæveland Cementstøperis salgsleder sør/øst. Han
hadde ansvaret for prosjektet fra
VA-leverandørens side.
Vannkummen og lokket ble
støpt på fabrikken til Skjæveland
Cementstøperi. Der ble også all

innmat montert og testet. Så ble
vannkummen og lokket fraktet til
anlegget av Klepp Spesialtransport
og Skjæveland Cementstøperi.
Der ble den montert av TT Anlegg,
under ledelse av Jon Thor Jonsson.
– Du virker så fornøyd. Kan du
beskrive montasjen?
– Jeg er faktisk strålende fornøyd!
Det var virkelig moro den natten
de kom. Jobben gikk over all
forventning.

Fort gjort

Lokket ble løftet av lastebilen
kl. 22.30. I 23-tiden løftet de av
vannkummen og satte den i grøfta.
– Det var bare å løfte kummen
ned, justerte den litt opp og bang
innpå med vannledningene. Så var
vi ferdige. Bare noen timer senere
var mobilkranen klar til å returnere.
Jeg er virkelig imponert over hvor
fort alt gikk, sier anleggslederen.
– Noe du vil tilføye?
– Det er en stor fordel å få innmaten tilpasset og alt kontrollert på
fabrikken, under optimale forhold.
Når vannet er koblet, er kreftene i
kummen på 70 tonn. Da er det godt
å vite at kummen holder hundre
prosent kvalitet, sier anleggsleder
Jon Thor Jonsson hos TT Anlegg.

Bare armaturen alene veier fire tonn.
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Tema: Vannkum

Kummen armeres rundt armaturen.

Kumveggen arbeiderne sitter på, mens de fester løftekjettingen,
er 600 mm bred.

Frakten var nøye planlagt. Her finsiktes det før vannkummen senkes ned på
lasteplanet.

Den fabrikkstøpte vannkummen ble levert klar for montasje av
vannledningen i DN700.

Sikkerheten blir ivaretatt i alle ledd ved fabrikkproduksjon av vannkummer.
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Tema: Vannkum

Kum som forebygger
Tilbakeslagsventil forebygger
blant annet kulderas og innsig
av forurenset vann i vannkum.
Utfordringen
har
vært
plasseringen av tilbakeslagsventilen. Nå har Basal laget
en tilbakeslagskum, som løser
flere utfordringer. Konseptet
er basert på anvendelse av
Wastop
tilbakeslagsventil,
levert av Miljø- og Fluidteknikk.

Tilbakeslagskummen ble primært
utviklet for å hindre frost og innlekking av avløpsvann i vannkummer. Kummen vil imidlertid forebygge flere former for
tilbakeslag. Dette gjelder blant
annet ved behov for å sikre seg mot
høyvann, tilbakeslag forårsaket av

pålandsvind, tiltak mot kjelleroversvømmelser og annen inntrenging
av forurenset vann.

Tilbakeslagssikring av vannkum

Ved å plassere tilbakeslagsventilen
i en egen kum, nedstrøms vannkummen, oppnås den trykkdifferansen som er avgjørende for
at
vannkummen tømmes helt
for drensvann (ca 15 cm). Når
tilbakeslagsventilen står i en egen
kum, er ventilen i tillegg lett tilgjengelig for ettersyn.
I tilbakeslagskummen er det støpt
en betongkonsoll, som danner
en vegg, ved innløpet. På veggen
monteres en glideramme for innfesting av ventilenheten. Tilbakeslagsventilen føres ned i kummen i
gliderammen, og danner den
nødvendige barrieren.
Ventilenheten er utstyrt med en
hendel for heving av ventil til
bakkenivå i forbindelse med ettersyn.
Vær klar over at tilbakeslagsventilen
også fungerer som luktstopper.

Løsningen er utviklet etter at brukere
knyttet til områder med varierende
grunnvannstand og tidvis høgt
grunnvann, tok kontakt. Det forekom fare for at spillvannsinfisert
grunnvann kunne komme inn i
vannkummer gjennom drensledningen. Det har også forekommet utfordringer knyttet til kald luftgjennomstrømning via drensledningen, der drensledningen går ut i
friluft.
Tilbakeslagskummen kan benyttes
til sikring av eksisterende og
nye kummer, og på eksisterende
ledningsanlegg.
NB! Det er avgjørende å plassere
tilbakeslagskummen
på
riktig
høyde, for å oppnå den trykkhøye
som kreves for at tilbakeslagsventilen skal åpnes. Plasseres denne på
samme kote som vannkummen, vil
det blir stående vann i bunnen av
vannkummen. Følg anvisning for
gjeldende tilbakeslagsventil som
finnes på www.mft.no.

Tilbakeslagsventilen føres ned i kummen og danner den nødvendige barrieren både når det gjelder tilbakeslag
og kald trekk.
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Tema: Vannkum

r tilbakeslag

I Tilbakeslagskummen er det støpt en vegg ved innløpet. På denne festes skinnene for innfesting av tilbakeslagsventilen.

Bildetekst

Som det fremgår av bildet låser tilbakeslagsventilen effektivt. Her er kumutløpet midlertidig stengt.
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Tema: Vannkum

Fjærlås til Uniklikk
Nå er kilen til Uniklikk
utstyrt med et fjærlåssystem,
for ekstra sikkerhet. Årsaken
er at produsenten og forhandlere har registrert at noen
brukere hadde en uro knyttet
til sikkerheten ved den
opprinnelige kilen. Frykten
for at kilen kunne løsne, ble
tatt på alvor, og resultatet er
denne nye kilen med fjærlås.

Her vises de nye kilene med fjærlås.

Den nye låseanordningen er en
integrert del av kilen. Når kilen
slås inn, vil fjæren låse kilen slik at
denne blir værende i sin posisjon
inntil en eventuelt går inn og fysisk
fjerner kilen. Den nye kilen kan ikke
benyttes på gamle braketter.
Av sikkerhetsgrunner må kilene
aldri demonteres og benyttes en
gang til.
Før anlegget settes i drift skal kilen
etterslås. Dette skal utføres av en
person med ADK 1-sertifikat.
Ved hver eske braketter følger det
med monteringsanvisning. En
klisterlapp er en del av monteringsanvisningen. Denne klisterlappen
skal rives av og festes på kombiventilen som en dokumentasjon på
at kilen er etterslått.

Monteringsveiledningen til Uniklikk beskriver i gode detaljer hvordan kilen
skal monteres. På denne er en klisterlapp som skal rives av og festes på
ventilen som en dokumentasjon på at kilen er etterslått.

18

VA-forum | 2015

VAforum 2015-1 Anne.indd 18

18.05.15 12:23
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DE
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FORENING

STATE OF NATION:

NORGES TILSTA
STATE OF THE NA
TIO

N

Etterslep i
infrastrukturen på
2600 milliarder kroner
Rådgivende ingeniører forenings ”State of the Nation”rapport har vurdert 12
sentrale områder innen vår
infrastruktur. På bakgrunn av
dette estimerer de det totale
etterslepet i Norge nå til å være
på 2600 milliarder kroner. Da
tilsvarende rapport ble utgitt i
2010, var forfallet stipulert til
800 milliarder kroner.

Den estimerte økningen er 225%
I følge Rådgivende Ingeniørers
Forening (RIF) er de mest kritiske
områdene jernbane, avløpsanlegg,
fylkesveger og fengsler. Innen disse
områdene mener RIF funksjonaliteten og påliteligheten er truet.
Utskiftningstakten for vannforsyningsanleggene er i følge dem så lav
at den gir økt risiko for knapphet på
vann, og forurenset drikkevann, til
norske husholdninger.

Muligheter i økonomiske
omskiftninger

RIF minner om at landets økonomiske handlingsrom aldri har
vært større og at en nedgang i
oljevirksomheten vil kunne frigjøre
ressurser for økt satsning bla. innen
infrastruktur. Samtidig mener RIF
at løsningen ikke utelukkende er
økonomisk. Deres anbefaling er å
etablere mer effektive prosesser og
å øke gjennomføringskraften. Dette
samsvarer med synet til Sveinung
Sægrov, professor NTNU, som har
kommentert analysen av landets
vannforsyningsanlegg. Han skriver
blant annet: ”Scenariobeskrivelsene
og
faktagrunnlaget/
tilstandskarakterene for vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg gir en god
beskrivelse av situasjonen som er
i tråd med de rådende oppfatningene i bransjen. Neglisjering av vår
vann- og avløp infrastruktur vil påføre samfunnet store ulemper
i fremtiden, som sykdommer,
forurensing av miljøet og økte
kostnader til drift og vedlikehold.”
Og videre: Fallende oljepriser har

ND 2015

høsten 2014, og massive oppsigelser
i ingeniørbedrifter, har minnet oss
om at vi kan få raske omskiftninger
i norsk økonomi. Dette påvirker
også arbeidsmarkedet i stor grad.
Det kan sees på som en fordel at vi
kan få en mer balansert utnyttelse
av kompetansen i samfunnet. Det er
sannsynlig at denne utviklingen vil
bedre rekrutteringen til vannbransjen vesentlig. Universitetene står
klar til å ta imot flere studenter i
ordinære programmer og som etterutdanning.”

Behov innen samferdsel

Gjennomsnittsalderen for jernbanenettet er høy, vedlikeholdsetterslepet stort og teknisk levetid for
store deler av anleggene utløpt,
eller i ferd med å løpe ut. Det er
også store utfordringer knyttet til
riksvegnettet, hvor vedlikeholdsetterslepet er stor, men hvor
tendensen i følge RIF likevel ansees
som positiv. Årsaken er at vi nå
benytter mer penger til drift,
vedlikehold og investeringer enn
noen ganger før.
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De
rådgivende
ingeniørene
anbefaler at drift og vedlikehold
fortsatt prioriteres høyt. Utfordringene er større innen fylkesvegnettet
og det kommunale vegnettet. Dette
området vurderes som dårlig og
med negativ tendens. Kvaliteten
på de kommunale og fylkeskommunale vegene er ytterligere utfordrende fordi klimaendringer og
økt ekstremvær bidrar til å øke utfordringene for vegnettet, som blant
annet må håndtere mer overvann.

Lekkasje på ledningsnett/
vannforsyning

I Norge er 100 prosent av vannet
som leveres hygienisk trygt, i følge
rapporten. Mange kommuner har
imidlertid problemer med kvaliteten
på ledningsnettet, med påfølgende
lekkasje. Gjennomsnittlig lekkasje i
norsk vannforsyning er 32 prosent.
Dette er meget høyt sammenlignet
med andre europeiske land, hvor en
er helt ned mot 8 prosent.
Overskudd av vann har gjort at
en til nå ikke har vurdert lekkasje
som kritiske fra et vannressurssynspunkt. Den representerer imidlertid en betydelig belastning på
økonomi og miljø. En helsemessig
utfordring med utett ledningsnett
er at forurensninger kan trenge
inn i ledningene når trykket er
borte i vannledningen, eksempelvis ved reparasjoner. Vi må forstå at
klimaendringer, befolkningsvekst og
sentralisering øker forurensningsfaren av vannkilder og ledningsnett,
med mulig knapphet på drikkevann. Dette kan kompenseres ved
å redusere lekkasjene, men det vil
også være nødvendig å bygge nye
anlegg. RIF foreslår at vannbransjen får nasjonale planer hvor en
synliggjør behovene på tvers av
kommune- og fylkesgrenser, samt
tiltak for styrkingen av utdanning og
rekruttering til bransjen.

20

Krav til bedre avløpsnett

Dagens avløpsledninger har for
dårlig tilstand og kapasitet til å ivareta økt vannføring som følge av klimaforandringene. Når rørsystemet ikke
kan ta imot mer avløpsvann, finner
vannet en egen vei på overflaten.
Befolkningsvekst og urbanisering
medfører økt fortetting og flere tette
flater. Dette forverrer situasjonen og
det blir derfor et økende behov for
å redusere fremmedvannstilførseler
til ledningsnett og renseanlegg, slik
at dagens anlegg kan oppgraderes
uten behov for å håndtere de økte
avløpsmengdene. Nye metoder for
å håndtere regnvann lokalt må tas i
bruk i større grad, for å sikre at dette
ikke havner i avløpsnettet. For å
bedre avløpsanleggene foreslår RIF
nasjonale planer og økt rekruttering.

hetsspenn fra 47 til 79 milliarder.

Vegnettet må tåle mer

Klimaendringene gjør at vårt fremtidige vegnettet må tåle større belastninger enn hva vegene har vært
dimensjonert for til nå. Derfor er
det ikke tilstrekkelig å tilbakeføre
vegene til opprinnelig standard ved
utbedringer.
Statens vegvesen har gjort en
systematisk tilstandsanalyse av
riksvegnettet. RIF anbefaler at
tilsvarende metodikk brukes for
det samlede kommunalvegnettet
med inndeling i funksjonsklasser og
en samlet behovsanalyse for hele
vegnettet.
Kilde: Rådgivende ingeniørers forening

Etterslep på vegnettet

Vedlikeholdsetterslepet for riksvegnettet er beregnet til om lag 33 mrd.
kroner med et usikkerhetsspenn
fra 28 til 46 mrd. Tallet er i praksis
uendret siden forrige kartlegging, i
2012 og omfatter kostnadene for å
bringe vegnettet opp til en standard
som da vegnettet ble bygget,
kombinert med ivaretakelse av lover
og forskrifter. Det siste er primært
knyttet til tunneler.
Kostnadene omfatter ikke oppgradering til en standard i henhold til
vegnormalene for å ivareta dagens
krav til trafikksikkerhet og framkommelighet.
I følge RIF vil det for riksveger mange
steder være hensiktsmessig å ta
igjen vedlikeholdsetterslepet samtidig som man oppgraderer vegene
til en standard som ivaretar disse
kravene. Derfor vil det reelle behovet
for investeringsmidler langt høyere
enn dette beløpet.
Vedlikeholdsetterslepet for fylkesvegnettet er beregnet til om lag
59 milliarder kroner med et usikker-

FAKTA
Målet med ”State of the Nation”rapporten er å gi en lett forståelig
oversikt over tilstanden, synliggjøre
behov og mangler samt peke på
løsninger for å sikre Norge en sterk
rygg. Med stadig større utfordringer
knyttet til klimaendringer, en større
og lenger levende befolkning,
økt press på byene og økt risiko
for terror, vil behovene fortsette å
øke. Derfor vil RIF igjen om fem år
evaluere Norges tilstand. RIF håper
at tilstanden i 2020 er bedret. En
hel bygg- og anleggsnæring og
flere utdannings- og forskningsinstitusjoner står klare til å bidra
med kompetanse for å få dette til.

VA-forum | 2015

VAforum 2015-1 Anne.indd 20

18.05.15 12:24

VA FORUMS

GJESTESKRIBENT

VA forum har i dette nummeret invitert en professor ved NTNU til å bidra med en kronikk for å
spre nye ideer til fagmiljøet. Eneste ”føringen” som er gitt er at temaet skal være VA-faglig nyttig,
og gjerne inneholde nye og interessante måter å løse utfordringer på. Det kan ta utgangspunkt
i et spennende prosjekt eller en innovativ visjon. I neste nummer vil en ny fagperson inviteres til
å dele sine synspunkter og erfaringer, og da kanskje fra et annet fagmiljø.

Jochen Aberle
45 år fra Tyskland
Professor ved institutt for
vann og miljøteknikk, NTNU
Jochen Aberle er utdannet
som sivilingeniør (vassdragsteknikk) ved Universitetet
Karlsruhe i Tyskland og avla
sin doktorgrad i 2000 ved det
samme universitetet.
Etter 2-år Post-doc i New
Zealand arbeidet han i 8 år
ved Technische Universität
Braunschweig i Tyskland,
hvor han hadde ansvar for
eksperimentelle forskning i
vassdragsteknikk.
I 2012 flyttet Jochen Aberle
til Norge for å bli professor
ved NTNU. Han har mer enn
80 publikasjoner i tidsskrifter
og konferanser, er “associate
editor” ved Journal of
Hydraulic Research, er
medlem av mange vitenskapelige konferansekomiteer
og engasjerer seg i IAHR
(International Association
of Hydro-Environment
Engineering and Research).

Eksperimentell forskning
– et viktig verktøy for miljømessig forskning ved NTNU
Tekst: Jochen Aberle, Professor ved institutt for vann og miljøteknikk, NTNU

Miljømessig hydraulikk representerer en tverrfaglig akademisk
disiplin
som
kombinerer
teknologiske, miljømessige og
menneskelig-sosiologiske interesser. Dette forskningsområdet
har dukket opp i de siste tiårene
med intensjon å tilby fagfolk som
jobber innenfor vannrelaterte
fagfelt teknologi og kunnskap for
å sikre et bærekraftig vannmiljø
og tilstrekkelige vannressurser
for fremtidige generasjoner.

dette feltet er udiskuterbar, da det er
et verdensomfattende behov å sikre og
ta vare på vannressursene i en tid med
skiftende klima, i tillegg til den økende
miljømessige bevisstheten i samfunnet.
Ved Institutt for vann- og miljøteknikk
(IVM) ved NTNU, fokuserer vi på både
anvendt forskning og grunnforskning
innen fagfeltet miljømessig hydraulikk, hovedsakelig fra et ferskvannsperspektiv. Dette høres ut som er
restriksjon, men det er ikke tilfelle – vi
dekker mange forskningstemaer som
spenner fra infrastruktur for vannkraft
via
elverestaurering,
transportprosesser i vannveier, urban hydraulikk
til vannkvalitet og vannbehandling.

Eksperimentell forskning
Forskning innen miljømessig hydraulikk fokuserer på grunnleggende
hydrauliske fenomener og deres interaksjon med mange ulike miljømessige
prosesser. Med andre ord, miljømessig
hydraulikk er et bredt felt som i hovedsak dekker alle problem der vann spiller
en rolle. Den globale viktigheten av

I forskningen vår er vi vanligvis avhengige av eksperimentelle undersøkelser, og det meste av vårt eksperimentelle arbeid blir utført i vassdragslaboratoriet ved NTNU – en unik
fasilitet i Norge. Laboratoriet er utstyrt
med topp moderne instrumenter
for strømningsmålinger, avanserte
hydrauliske renner, og vi har plass til å
bygge store fysiske skalamodeller,
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et nøkkelelement i innsatsen vår på
anvendt forskning.

Anvendt forskning

Mye av vår aktivitet innen anvendt
forskning er dedikert til utviklingen av
design av nye og innovative løsninger
for oppgradering av alle former for
eksisterende hydrauliske konstruksjoner.
En klassisk oppgave er vannkraftrelaterte konstruksjoner som dammer,
inntak, flomløp, sedimenteringsbasseng
osv. For eksempel krever Damsikkerhetsforskriften at flomløp på sikker
måte kan lede den dimensjonerende
flommen forbi dammen, slik at sikkerheten til dammen ikke kommer i fare.
Fysiske skalamodeller, en reproduksjon
av prototypen i miniatyr, er et akseptert
verktøy til å bevise dette. Den geometriske skaleringsfaktoren varierer typisk
fra 20 til 40 for slike modeller, men det
gir ingen retningslinjer for hvordan
strømningsparameterne skal skaleres.
Til dette formålet eksisterer det såkalte
skaleringslover, som sørger for at
relevante fluidkrefter er skalert på riktig
måte.

Skaleringslover

De fleste skalamodeller som blir bygd
på verdensbasis er såkalte Froudemodeller. Ved design av slike modeller,
så sikter man etter Froudelikhet, altså at
Froudetalet i modellen og prototypen er
det samme. Froudeskalering blir brukt
når tyngdekraften er hoveddrivkraften
til vannstrømmen – noe som er tilfellet
for kanalstrømmer. Samtidig må man
sørge for at de andre kreftene som
virker på systemet (f.eks. viskositeten
eller overflatespenningen til vannet) er
neglisjerbare, noe som ofte er tilfelle,
slik at vi kan forvente utmerkede resultater fra Froudemodeller.
Skaleringslover forteller oss hvordan
man kan skalere for eksempel
vannføringen for en gitt geometrisk
skala. For eksempel vil en vannføring
på 5.000 m3/s i felt korrespondere til
en vannføring på 494 l/s i en 1:40
Froudeskalert modell – dette betyr at
ekstreme flomsituasjoner kan reproduseres i Froudeskalerte modeller,
gitt at laboratoriet har den korresponderende vannføringskapasiteten og
plassen til å bygge modellen.

Fra anvendt forskning til grunnforskning
Grensen mellom anvendt forskning
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Modellforsøk Sarpsfossen

Lab-forsøk med en rist i 1:1-skala.
Foto: Henrik Svaland Aas.

Stikkrenner og sediment. Foto: Ida Gotvassli.

og grunnforskning er heller tynn,
og skalamodellundersøkelser blir
også brukt til forskning innen et mer
generelt rammeverk. Et eksempel er et
forskningsprosjekt som fokuserer på å
undersøke den hydrauliske kapasiteten
til kulverter i bratte vannstrømmer under
sedimenttransportbetingelser, som har
blitt utført i vassdragslaboratoriet innen
NIFS-prosjektet (Naturfare, infrastruktur,
flom og skred). Bakgrunnen for dette
prosjektet er heller rett fram – fram til
i dag er det en verdensomfattende
mangel på retningslinjer på hvordan
man utformer kulverter for slike forhold
ettersom tilgjengelige retningslinjer er
basert på forhold om klart vann (ingen
hensyn til sediment eller drivgods).

Funn: Jo kortere, jo bedre

Innenfor våre laboratorieundersøkelser, som har blitt utført som en del av
Masteroppgaver, har vi testet prestasjonen til ulike innløpsutforminger
under sedimenttransportforhold i en
konseptuell 1:10 skalamodell. Selv
om vi kun fokuserte på innløpskontrollforhold, har spennet av varierte
parametere vært stort, og det har
også tallet på utførte forsøk. Faktisk
analyserer vi fortsatt eksperimentene,

men vi vil presentere noen foreløpige
resultater her. Vi fant at «vingemur»innløp presterer best fra et hydraulisk
synspunkt, dersom vannet har en
høy hastighet når det nærmer seg
stikkrenna. Denne situasjonen er mulig
i bratte elver, dersom ingen form for
energidreping (reduksjon av hastighet)
er til stede når vannet strømmer til
tilløpsbassenget. For slike forhold er
strømningen karakterisert av en raskt
strømmende stråle i tilløpsbassenget. I tillegg spiller tilløpsbassengets
lengde en rolle i forhold til den hydrauliske kapasiteten: jo kortere, jo bedre.
Grunnen er at strålen kan bli direkte
rettet mot kulverten, og strålesvingninger, som vi har observert for større
lengder, kan unngås. I dette tilfellet
transporteres sedimentene mer eller
mindre direkte gjennom kulverten.

Fullskalaforsøk på
nedløpsrister

Imidlertid er slike stråledominerte
regimer uheldige sett fra et sikkerhetsperspektiv, ettersom stråler har mye
energi og kan resultere i erosjon av
fyllingen, og på den måten true veisikkerheten. Hvis tiltak blir tatt for
å drepe strømningsenergien før
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kulverten, så vil sedimenter bli avsatt
og dermed redusere den hydrauliske
kapasiteten til kulverten. Dette betyr
at kulvertutformingen sedimenttransport vil bli en avveiing mellom
veistruktursikkerhet og flomsikkerhet,
og våre undersøkelser vil hjelpe til med
å kvantifisere effekten sedimenter har
på den hydrauliske kapasiteten og til å
utvikle spesielle oppsett/innløpsgeometrier (inkludert varegrinder) for å
begrense risikoen for kulvertbrudd på
grunn av sedimentering eller drivgods.
Ikke alle modeller i laboratoriet er
nødvendigvis nedskalert – for noen
formål utfører vi også tester i skala
1:1. For eksempel, i et masterprosjekt
utført i samarbeid med Ulefoss, tester
vi den hydrauliske kapasiteten til ulike
typer av nedløpsristen som brukes for
gateavrenning. Resultatene viser at
effektiviteten på ristene varierer med
vannføring, helning, og rist-størrelse,
og slike data vil og kan hjelpe til med
å identifisere det best presterende
kumlokket for ulike grensebetingelser.

Grunnforskning

De ovenfor nevnte eksemplene viser
den store variasjonen i pågående
arbeid i vassdragslaboratoriet, og
mange flere prosjekter kunne blitt
rapportert. Denne kommentaren er
plassavgrenset, men det skal iallfall
nevnes et par pågående forskningsprosjekter innen feltet miljømessig
hydraulikk.
Innen det forskningsrådfinanserte
FlomQ-prosjektet vil feltmålinger på
et bestemt elvested bli brukt til å
kalibrere en skalamodell som vil bli
bygd i vassdragslaboratoriet. Målet
med skalamodellen er å gi data for
validering av en numerisk modell.
Både laboratoriemodellen og den
numeriske modellen vil deretter
bli brukt til å utvikle metoder for å
bestemme vannføringskurven på et
bestemt sted for store vannføringer,
altså sjeldne tilfeller, som kan bli
enkelt simulert i laboratoriet. Denne
forskningen har som mål å forbedre
prognosene for flomstørrelser og
estimat av sannsynligheten for at de
skal forekomme.
Vi vil også snart starte med detaljerte
laboratorieundersøkelser med hensyn
til fiskevennligheten til varegrinder,
fiskepassasjer og habitatforhold i
rammeverket til det forskningsrådsfinansierte forskningsprosjektet SafePass.

Studier på sedimenttransport

I slike undersøkelser bruker vi detaljerte
målinger av turbulente strømningsområder til å identifisere strømningsstrukturen og dermed betydningen for både hydraulisk motstandskraft
og fiskeoppførsel. Dessuten forsker
vi på sedimenttransportmekanikk,
«kolmasjon» (fylling av poreområdet
i bunner med finsediment) og morfodynamisk utvikling av elver og bekker.
Vi har unike renner som kan brukes til
dette formålet – en av dem kan til og
med resirkulere sedimenter, noe som
muliggjør veldig detaljerte studier på
sedimenttransport. En stor utfordring
i øyeblikket er langtids simulering av
morfodynamisk utvikling av akvatisk
miljø. For dette formålet jobber vi med
å utvikle unike laboratorieteknikker slik
at langtidskonsekvenser av sedimenttransport i felt (tidsperspektiv på flere
år) kan bli tilfredsstillende modellert
i laboratoriet. Denne forskningsretningen er delvis forankret i både det
forskningsrådsfinansierte
SediPassprosjektet i tillegg til EU-prosjektet
Hydralab og HYTECH.

Forskning for forbedre
flomprognoser

Miljømessig forskning

Interaksjon mellom strømning og
vegetasjon har også betydning
for forskningsprosjektet NORWAT,
som vil forbedre vår kunnskap om
hvordan planlegge, bygge, og drifte
veier tilfredsstillende uten å påføre
det akvatiske miljøet uakseptable
skader. Innenfor et planlagt laboratoriestudium i dette prosjektet er
intensjonen å evaluere effekten av
gresskledde vannveger og muligheten for sekundærbehandling av avrenning fra veier i kaldt klima. Dette
prosjektet avhenger ikke bare av
vassdragslaboratoriet, men også av
de andre laboratoriene våre for bestemmelse av vannkvalitetsparametere.
Alle de ovenfor nevnte eksemplene
viser at den tilgjengelige porteføljen
til laboratoriene i tillegg til kunnskap
ved instituttet vårt gjør det mulig
for oss å gjennomføre forskning på
topp nivå innen miljømessig hydraulikk. I denne sammenhengen samarbeider vi og/eller mottar finansiering
fra mange ulike partnere som Norsk
Vannkraftsenter, Norges forskningsråd, Cedren, NVE, Energi Norge, Norsk
Vann, Statens Vegvesen for å nevne
noen. Sist, men ikke minst bør det bli
eksplisitt nevnt at alle våre laboratorier
er mye brukt for utdanningsformål –
mange av våre masteroppgaver er
lab-basert.

Et annet viktig tema vi ser på fra et tverrfaglig perspektiv ved NTNU er interaksjon mellom strømning og vegetasjon.
På dette forskningsområdet fokuserer
vi på ulike aspekter. For eksempel, en
av mine personlige favorittforsknings- Da mangler bare konklusjonen for
interesser er å bestemme fluidkreftene denne gjestekommentaren: Å drive
som virker på fleksible, naturlige planter. laboratoriene er en utfordring, men
Dette er et svært krevende tema da samtidig skaper dette unike muligheter
det krever en link til «drag»-krefter for å utvide kunnskapen vår innen
med plantestruktur og biomekaniske temaer som miljømessig hydraulikk.
egenskaper. Slik kunnskap trengs for Sist, men ikke minst en stor takk til
å kunne forbedre flomprognoser og Geir Walsø og Eirik Vee Natvik som har
flommotstandsmodellering i numer- hjulpet meg med å forfatte den norske
iske modeller, fram til i dag er fleksibil- versjonen av mitt bidrag.
iteten og strukturen til planter sjelden
tatt med i beregningen i
slike modeller. Faktisk er
planter ofte modellert på en
veldig forenklet måte ved å
redusere dem til en stiv stilk,
slik at de kan bli modellert
av en stiv sylinder. Denne
modelleringstilnærmingen
har selvsagt sine mangler,
ettersom relevante plantekarakteristikker (i tillegg til
sesongvariasjon) ikke kan
bli tilstrekkelig tatt med i
Interaksjon strømning-vegetasjon (simulert med en fleksibel
betraktningen.
sylinder). Foto: Pierre-Yves Henry.
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Hvor ligger potensialet for forbedringer av kvalitet?

Kvalitetsforbedring basert på
erfaring og produktutvikling
Av Terje Reiersen, Basal AS

En av suksessfaktorene for
å forbedre kvaliteten på et
ledningsanlegg er å trekke
veksler på alle aktørene i
planleggingsbyggeog
driftsfasen. I tillegg trenger
man god planlegging. Med
bakgrunn i et nært samspill
mellom disse aktørene kan
man endre praksis og forbedre
produkter gjennom produktutvikling, og innen sistnevnte
område har Basal sammen
med eierbedriftene våre hatt
sterkt fokus de senere år. Mitt
inntrykk er at det fortsatt er
mye å hente på dette området.
Særlig driftspersonell vet hvor
skoen trykker når det gjelder
mangler ved produkt eller
prosjektering og utførelse.

Fra vårt ståsted som produktleverandører tror jeg at samhandling
og dialog mellom de forskjellige
aktørene innen VA-faget er en av de
viktigste forutsetningene for å sikre
god kvalitet på et ledningsanlegg.
Jeg tenker ikke bare på at produktene skal ha akseptabel funksjon.
De skal være robuste og ha lang
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levetid, være enkelt å installere, samt
at de ikke skal kunne brukes feil.
Av den grunn vil jeg komme inn på
noen av de viktige momentene som
er vesentlige for oss i relasjon til de
forskjellige aktørene.

Rådgivende ingeniør

Når det gjelder anbud gjør konsulentene en bra jobb og anbudene er
overveiende entydige, slik at pris
kan tilbys på samme grunnlag.
Men særlig vannkummer kan gi oss
større utfordringer når det gjelder
beskrivelse og produktløsninger.
Sammen med våre leverandører har
vi utviklet prefabrikkerte vannkummer med forankringskonsoll. Disse
er utviklet etter det prinsippet at
hvis en kum har en konsoll hvor for
eksempel ledningsdiameteren som
skal forankres er DN200, har vi dimensjonert kum og konsoll for en last
tilsvarende største kraftbilde denne
dimensjonen kan gi. Så opplever vi
fra tid til annen at kummene senere
prosjekteres med større laster.
Særlig er det vanlig med dimensjonsovergang til større dimensjon
ut fra forankret rørdel i konsoll.
Dette påfører konsoll og kum større
belastning enn det konstruksjonen
er beregnet for. Det groveste tilfellet jeg har registrert er forankring av
flensekryss DN300 med overganger
som til slutt ender i en helsveist 710
mm PE-ledning. Her var lastforutsetningene overskredet med en
faktor på over 3. I slike tilfeller burde

det lyse en varsellampe hos den
prosjekterende. Også forankringskrefter fra sveiste rør, samt moment
fra bend som ikke er forankret blir
oversett.
Vi ser nok også at konsulentene
er utsatt for prispress i sin tilbudsfase, og at konsekvensen av dette
gir beskrivelser med tidvis for liten
detaljeringsgrad, som både fører til
merarbeid for tilbyderne (les betongrørprodusentene), samt at anbudet
ikke er entydig slik at leverandørene
i for stor grad kan levere løsninger
med for dårlig kvalitet.

Ledningseier

Offentlige
ledningseiere
som
kommuner og vegvesen sitter på
enormt mye kompetanse, som hos
enkelte, i mye større grad kunne ha
blitt lagt til grunn ved planlegging
og bygging av ledningsanlegg. Det
at ledningseiere har fått svekket
posisjon ved at utbyggingsavdeling
og driftsavdeling (vegvesen) til dels
har blitt utfaset, svekker i betydelig
grad den kompetansen man kunne
nyttiggjort seg ved planlegging og
bygging av nyanlegg.
Både Basal, men kanskje særlig
våre eiere, har de senere år utviklet
en rekke nye produkter basert på
innspill fra ledningseiere.
Personlig har jeg særlig blitt inspirert
av den enorme kompetansen som
befinner seg hos de som følger opp
ledningsanleggene etter at de er
bygd. Derfor har kontakt med drifts-
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personell og inspirasjon fra Rørinspeksjon Norge betydd mye for
meg. Dessverre er mitt inntrykk at
driftspersonell i alt for liten grad blir
involvert i material- og produktvalg
ved bygging av nyanlegg. En av mine
fanesaker har vært at den største
kilden til å utvikle bedre og mer
robuste produkter med lang levetid
og minst mulig driftsbehov ligger i
tett dialog med driftspersonell og
rørinspektører!
Som eksempel på produkter som
har sin bakgrunn i inspirasjon fra
ovennevnte miljøer er pågående
utvikling av ny vannkonsoll, samt
renneløpskum type Briljant. Også
suksessproduktene Optikum og ny
dykker til sandfang er utviklet med
inspirasjon fra samme miljøer.

Entreprenør

Entreprenøren er den aktøren vi har
minst dialog med i Basal. Dog er det
vanlig at jeg blir bedt om å bistå i de
tilfellene det har oppstått skade på
produktene i anleggsfasen, og som
ikke umiddelbart har hatt forklarlige
årsaker. I mine nær 30 år i betongrørbransjen har jeg heldig vis kun vært

på et fåtall skadebefaringer. Med
ett unntak har disse tilfellene vært
forårsaket av til dels betydelig overbelastning under anleggsdrift. Ut fra
forutsetningen i disse tilfellene burde
skadene vært dramatiske, men det
at betongrør er robuste og har stor
styrke har hindret dette. For å unngå
slike hendelser er nødvendige tiltak
nå beskrevet i NS 3420, Håndbok 018
og i Basal Leggeanvisning.
Selv om Basal i utgangspunktet har
liten dialog med entreprenørene, har
eierbedriftene desto større kontakt.
Blant annet er Basal Pipelifter et resultat av kreativt samarbeide mellom
entreprenør og betongrørprodusent.
Dette er et leggeverktøy som gjør
legging betydelig mer rasjonelt,
samt ikke minst, mye tryggere ved
at behov for personell i grøft under
legging av rør kan reduseres og
til dels elimineres. Litt morsomt er
det at dette norske verktøyet i 2012
vant den engelske vannindustriens
prestasjonspris for beste tiltak innen
HMS. Også på en rekke andre og
dagligdagse produktløsninger og
tilpasninger bistår produsent til mer
rasjonelle løsninger i byggefasen.

Basal Pipelifter finnes i tre varianter og kan
legge rør fra DN200 til DN2000.

NB!
Basal dimensjonerer betongprodukter med store sikkerhetsfaktorer. Alikevel må
belastningen fra anleggssituasjonen vurderes.
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Produktutvikling
I mine første år i betongbransjen ble vi oppfattet som veldig trauste med liten nyskapning. Derfor har det vært spesielt
motiverende det siste ti-året å se den enorme utviklingen som har skjedd innen produktutvikling. Jeg kunne ha nevnt
en rekke produkter som har kommet på markedet de siste årene, men velger å komme litt inn på de fire produktene som
kort er omtalt tidligere i denne artikkelen:

■ DYKKER: Bakgrunnen for å utvikle

en ny dykker kom som følge av flere
og flere tilbakemeldinger om at
utløpet frøs igjen. Problemet var at
hvis vannspeilet frøs ville utløpet
blokkeres og driftspersonell måtte
ut for å tine. Bakgrunnen for at
problemet har økt har sannsynligvis
sin bakgrunn i endret klima – den ene
dagen er det kaldt, neste dag regner
det. Vi utviklet da en dykker i PP i
samarbeide med Hallingplast. Lokket
på tine-stussen fås i en lett variant.
Lokket er hengslet og vil derfor heve
seg hvis vannstanden i kummen
stiger. På denne måten får man et
nødoverløp i de tilfeller vannspeilet
har frosset. Samtidig opprettholdes
dykkerens
funksjonsegenskapene
ved normale driftsforhold, slik at man
unngår lukt, flytestoffer og frostgjennomslag til avløpsnettet.

■ BRILJANT: Dette er en ny bunn-

seksjon under utvikling i kumdimensjon 1000, 1200 og 1600 for rørtilkobling DN 160-DN1400. Kummen
blir monolittisk støpt (støpt i en
operasjon) og tilpasset betongrør, PVC/PP, X-Stream og Pragma
med korrekt integrerte rørmuffer
i kumvegg. Systemet gir mulighet
til utrolig fleksibel utforming av
renneløp, med betydelig redusert
falltap som resultat og alltid full
rennehøyde.

Briljant er en monolittisk støpt betongkum hvor
renneløp og rørtilknytning kan tilpasses ethvert
rørmateriale fra DN160-1400.

■ OPTIKUM: Også denne kummen

er utviklet på bakgrunn av innspill fra
ledningseiere/driftspersonell,
samt
en etterfølgende masteroppgave fra
NTNU hvor falltap i ledningsnett og
kum ble vurdert. Kummen har hatt
en eventyrlig suksess med en dobling
av salget hvert år siden den ble introdusert. Blant annet fikk vi tidlig tilbakemelding fra Trondheim kommune
om at oppstuvingsfaren var mindre i
Optikum i de tilfellene man benyttet
plastrør og hvor vannføring og rørdiameter var liten, enn tradisjonelle
renneløpskummer med betongrenner.

Optikum er en betongkum med integrert
renneløp og rørmuffer i plast.

■ VANNKUM MED NY FORANK-

Dykker i PP med «lett lokk» er elsket av montøren
på grunn av lav vekt og av driftspersonell ved at
tining av utløp er unødvendig

Briljant renneløp freses ut av EPS og er en del av
støpeformen for kummen.

AVSLUTNING
For de som vil lese mer om hva som skjer innen produktutvikling eller andre
nyheter innen betongrørområdet, se VA-Forum og www.basal.no.
Et forhold som kanskje er vel så viktig å ha fokus på som forbedring av kvalitet,
er å dimensjonere ledningsanleggene for et tøffere klima og mer nedbør.
Da er det viktig at ledningsanleggene har tilstrekkelig kapasitet og at produktløsningene er robuste og sterke. Vi vil få mer vekslinger mellom regn og snø,
kulde og varme. Det vi har sett klare tendenser til er at dette påfører rør og
kummer større belastninger fra ekstreme nedbørhendelser, men også fra
frost og tele. Slike forhold er også viktig å ta med i et kvalitetsperspektiv når vi
snakker om ledningsanlegg for vann og avløp.
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RINGSKONSOLL: Det er et stort
behov for å kunne foreta dimensjonsøkning av vannledning ut fra
forankret rørdel/kombiventil, samt
forankring av helsveiste PE-rør i
konsoll. Dette er forhold som gir økt
belastning på konsollen. Ulefos Esco
og Basal har samarbeidet for å utvikle
en konsoll som er dimensjonert for
dette. Foreløpig er konsoll og vannkum
dimensjonert, testet og godkjent
opptil rørdimensjon DN250, ved PN16
anlegg og styrkeklasse opptil 30 tonn.

Ny og sterkere konsoll som tåler dimensjonsovergang, samt forankringskrefter fra sveiste rør.
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Uklare beskrivelser
på anlegg til veg og VA
Av Arvid Aasen, Distriktsleder Pipelife Norge AS

Vi i Norge er vant med dårlig
vær. Det som er nytt, og som
vi alle merker på kroppen, er
at det regner veldig mye. Ofte
på kort tid. Dette skaper flom
med påfølgende skader på
bl.a. veier og bygninger.

For de som jobber i vann- og
avløpsbransjen skaper dette utfordringer og et stort behov for rørleveranser. Det blir nødvendig
med utskiftninger, og som oftest
til større dimensjoner. På nyanlegg
må man tenke nytt, ikke bare på
større dimensjoner, men også finne
andre løsninger for bortføring av
regnvann/overflatevann.
Etter 50 år i rørbransjen er jeg på
mange måter frustrert over hvor
dårlig vi beskriver rør som skal
benyttes til overvann. Det beskrives
rør med en utvendig målserie og
rør med innvendig målserie. Dette

er en utfordring for alle aktører som
er med på å bygge VA/Vei-anlegg.
Kommer det ut en dårlig beskrivelse så får dette konsekvenser for
produsenter, grossister og entreprenører som skal utføre anlegget.
Mange lurer på hva man egentlig
skal levere av rør. Som resultat kan
det bli at anlegget fungerer dårlig,
og som vil være vanskelig å vedlikeholde og drifte i hele levetiden.
Levetiden på et VA-anlegg med
plastrør skal være på minimum 100
år i Norge. (Et godt utført anlegg vil
holde mye lengere).
For å begrunne min påstand, så kan
jeg opplyse om at vi har produsert
plastrør i Norge helt siden 1952. I
denne perioden er det produsert
rør med standard utvendige dimensjoner som i resten av Europa.
Dette
med
henvisninger/bruk
av Norsk Standard, EU-standard,
DIN-standard m.fl. Det fine med
standardiserte produkter er jo at det
blir et system i mangfoldet, og at alt
passer sammen.
I Europa er det kanskje 120 rørprodusenter. Om alle disse skulle
produsere rør med innvendig
dimensjon, så ville ingen ting passe
sammen siden det er utvendig mål
som er tilkoblingsmålet. Det vil si at
man ikke kan koble rørene sammen
med konkurrerende rør, deler passer
ikke sammen og heller ikke kummer.
Samme problem gjelder også for
betongrør som også har ulike tilkoblingsmål.
Innen VA og vei så beskrives det i
dag rør med utvendig dimensjon,
og rør med innvendig dimensjon.
Dette gjelder spesielt på konstruerte overvannsrør som har en glatt
innerflate og en korrugert ytterflate.
Produsentene har tilpasset seg denne
situasjonen, og produserer ofte

begge dimensjonsseriene. Men…
dette skaper jo bare problemer
for hele bransjen. Rør, deler og
kummer passer ikke sammen om
den
innvendige
rørdimensjon
beskrives. Vi ender opp med kanskje
8 forskjellige rør på for eksempel
dim. 400 mm. Alle med forskjellige utv. mål som ikke kan kobles
sammen med verken deler, kummer
eller med standardiserte rør.
Dette må vi slutte med. Vi må forholde oss til det som er normalen.
Det er den utvendig rørdimensjon
på plastrør også på overvann. Da blir
det slik som på kloakkrør, vannrør,
kabelrør, drensrør, gassrør, el-rør
m.m.
Det som skaper problemer for
de rådgivende firmaene, er en
standard som heter NS-EN 13476-3
som definerer to dimensjonsserier.
Nemlig DN/OD for rør med definert
utvendig diameter, og DN/ID for rør
kun med krav til minste lysåpning.
Når det gjelder overvannsrør til
veibygging gjelder samme problemstilling. Her beskrives rør i.h.t.
Håndbok N200 (018), og Håndbok
R761 (025) Prosesskoder.
For å belyse problemstillingen
ytterligere kan vi ta et eksempel på
et vannrør. Her produseres det rør
med forskjellig trykk-klasser. (Bar
eller SDR-klasser). Om vi velger et
160 mm trykkrør, så har dette røret
samme utvendig dimensjon selv om
det er produsert for 6, 10 eller et 16
bars trykk. Det er bare godstykkelsen
som er forskjellig, og alt passer
sammen med alt annet materiell
som skal tilkobles.
Konklusjon må være at vi bruker
standard utvendig dimensjoner
også på overvannsrør til norsk VA og
VEI!
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Brannvannsmagasin
i betong
I forbindelse med utbyggingen
av Lørenskog Stasjonsby måtte
brannvannskapasiteten økes
i det kommunale nettet. Den
beskrevne løsningen var en
buffert bestående av to tanker
på til sammen 64 kubikkmeter.
Isachsen anlegg AS monterte
en tank av betong.

Selvaag bolig er utbygger av feltet,
prosjektet er beskrevet av Sweco og
grunnarbeidene utføres av entreprenør Isachsen anlegg AS i Oslo.
Opprinnelig plan var å benytte
glassfibertank for å etablere reservemagasinet for brannvesenet. For å få
tilstrekkelig kapasitet ville det vært

nødvendig med to glassfibertanker à
34 kubikkmeter.
– Jeg ba om å få bygge ett magasin
av ig-rør i DN2000 isteden, forklarer
Isachsens leder på prosjektet.

Ingen oppdriftsfare med betong

– Vi er i et område fullt av leire.
Uansett hva vi gjør vil det alltid stå
vann i gropen vi graver. I det øyeblikket det eventuelt begynner å
brenne og brannvesenet tømmer
tanken, vil en tank av glassfiber
kunne skyte i været som ei kule! For
å holde glassfibertankene på plass
ville vi vært nødt til å støpe plate
over de. Med en betongtank fjerner
vi alle disse problemene. I tillegg kan
du anlegge vei over betongrørene.
Og så er vi gode på å legge rør…,
sier han. Tanken er koblet til drikkevannsnettet med gjennomstrømn-

ingsfunksjon. For å unngå forurensninger er det høyt krav til tetthet.

Midlertidig løsning

Brannvannsmagasinet
de
har
montert består av ig-falsrør. Det er
bygget opp på samme måte som
et fordrøyningsmagasin. I den ene
enden står en betongkum med en
pumpe. Via kummen er brannvannsmagasinet koblet til det ordinære
nettet for brannslukking. Pumpen
kan gi 15 liter i sekundet og styres via
en trykkføler som slår ut når trykket
er under tre bar.
Oppgroing av alger forebygges ved
at fem prosent av vannet skiftes ut
daglig. Det gjøres via en pumpe som
kjører en time hver dag.
Og om tre år skal tanken etter planen
fjernes. Da er kapasiteten på det
kommunale nettet stor nok.

FAKTA
Per i dag er vannkapasiteten på det
kommunale drikkevannsnettet så lav
at dersom brannvesenet skulle koble
seg på nettet uten buffertank, ville
de ha tømt nettet for vann i andre
deler av kommunen. Løsningen ble
en buffertank av ig-rør i DN 2000,
bygget opp som et fordrøyningsmagasin.

Den velegnede tanken av betong
rommer 64 kubikkmeter vann.
I enden av denne står kummen
som rommer pumper og annet
teknisk utstyr.

28

VA-forum | 2015

VAforum 2015-1 Anne.indd 28

18.05.15 12:25

JUSTER!

Skal rørdimensjon
angis med utvendig
eller innvendig mål?
Av Terje Reiersen, Basal AS

Det at forskjellige produsenter baserer sine rør på innvendig
eller utvendig dimensjon er i utgangspunktet likegyldig. Det
er imidlertid essensielt at den som dimensjonerer en lednings
(vannførings)kapasitet kjenner til at ulike leverandører oppgir
innvendig dimensjon eller utvendig dimensjon på sine rør. Da en
som prosjekterer alltid må legge innvendig dimensjon til grunn
ved dimensjonering av kapasitet. Derfor må man entydig angi
krav til minste innvendig diameter som tillates benyttet og er
lagt til grunn for kapasitetsberegningen. Dette er også en meget
viktig parameter som selvfølgelig også må inngå i konkurransegrunnlaget/anbudet.

Tabell nedenfor viser hvilken innvendig diameter de forskjellige rørene har:
			
Betongrør
PVC SN 8
			

Plastrør DV (PE/PP)
“Serie basert på
utv. diameter”

Plastrør DV (PE/PP)
“Serie basert på
innv. diameter”

Innv.
diam.

Utv.
diam.

Innv.
diam.

Utv.
diam.

Min.innv.
diam.

Nom.
diam.

Min. innv.
diam.

150
200
250
300
400

160
200
250
315
400

150
189
235
297
377

160
200
250
315
400
500

134
167
209
263
335
418

150
200
225
250
300
400

146
194
220
245
292
392

Hvis man beregner maksimal vannføring for disse forskjellige alternativene,
ser man hvor enorme kapasitetsforskjellene er:
DN

Betongrør

PVC SN8

DV basert på
utvendig diameter

DV basert på
innvendig diameter

400

237 l/s

202 l/s

148 l/s

224 l/s

Forutsetning: Overvannsledning med ledningsfall på 1% og ruhetsfaktor på 0,6 lagt til grunn for alle
rørtyper i henhold til anbefalt ruhet i Norsk Vann rapport nr. 193/2012

Etter Basals syn kan kunden bli lurt
hvis man oppgir en dimensjon,
som for kunden er uten betydning.
Som vist over kan det få dramatiske
konsekvenser hvis man benytter en
annen dimensjon, enn det som er
lagt til grunn i beregningene.
For «helveggede» plastrør vil nok de
fleste betrakte forskjellen mellom
utvendig og innvendig diameter
for såvidt liten, at konsekvensene er
små ved å legge feil diameter til
grunn. Særlig gjelder dette DN160
og 315 som faktisk er tilpasset
innvendig dimensjonsrekke. Man
kunne kanskje tillate seg å anta at
det ville være mulig å tilpasse seg
innvendig dimensjonsrekke også
for øvrige dimensjoner, selv om utvendig mål legges til grunn for skjøtmål?
Når det gjelder DV-rør vil det
imidlertid stille seg helt annerledes.
Som eksempel vil et DV-rør basert
på utvendig diameter 500 mm
kunne ha en innvendig diameter på
418 mm. Kapasiteten til dette røret
er kun marginalt større enn hos et
betongrør DN400. I en konkurransesituasjon/anbud vil man ha et stort
fortrinn ved å kunne tilby et rør som
i nesten er en dimensjon mindre enn
konkurrerende rør.
For betongrør vil man alltid legge
til grunn innvendig diameter som
benevnelse. På denne måten er
kunden alltid sikret at rett betegnelse også sikrer rett dimensjonering og rett hydraulisk kapasitet i
henhold til kundens ønske.
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Fordrøyningsmagasin
på hver tomt
Lokal overvannshåndtering
kan være avgjørende i arbeidet
mot flomskader. I et større
utbyggingsområde i Hokksund
skal det monteres ett fordrøyningsmagasin på hver tomt.

Høsten for to år siden førte uværet
Frida til betydelige stormskader i
Drammensområdet. Verst rammet ble
Modum, samt Øvre- og Nedre Eiker.
Veier ble ufremkommelige, skinnegangen til jernbanen ble vasket ut
og store deler av Mjøndalen sentrum
sto bokstavelig talt under vann.
Frida ble i etterkant betegnet som

en 50-årsflom. Utenfor lensmannskontoret i Mjøndalen var veier og
parken dekket av to meter vann. På
grunn av klimaendringene må vi
belage oss på mer vær av samme slag.
For om lag to år siden lanserte Basal
sine første ”Storm” produkter. Dette
er blant annet kummer som er
utviklet nettopp for å forebygge
skader forårsaket av mer brutale
værforhold.

Utfordringer med sprengt
kapasitet på ledningsnettet

Utbyggingsområdet
Harakollen
ligger i åskanten rett nord for
Hokksund sentrum. Der kan det
med tiden bli bygget 500 boenheter.
Blant forutsetningene fra kommunens side er at overvannet fra hver

enkelt tomt ikke gir ytterligere
belastning på det allerede overbelastede overvannsnettet nedstrøms.
Til sommeren flytter folk inn i de første
boligene. Salget av boliger i etappe to
har allerede startet. Til neste år bygges
ny barnehage i feltet, og så tvinger
det seg frem ny eller utvidet skole
på sikt. Dette vil gi økt utbygging og
øke mengden tette flater, med påfølgende avrenningsproblemer.

LOD-kummer løser problemene

LOD-kummen er et fordrøyningsmagasin nettopp for eneboligtomter. Magasinet består av en
betongkum, med sandfang og
neddykket strupet utløp med
selvrens. Takket være det strupede

Målsatt 2D skisse av LOD-kummen
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Byggefeltet vil etterhvert
inneholde 500 boliger som alle
skal ha hvert sitt LOD-anlegg.

utløpet er det enkelt å justere påslippet (videreført vannmengde)
etter lokale krav.
I skrivende stund, det vil si i begynnelsen av mai, ferdigstilte Loe
Rørprodukter en kum for montering
i gårdsrommet til en av eneboligene
i Harakollen.
– I Harakollen ønsket kommunen å
oppholde mest mulig vann på hver
tomt, for å tidsforsinke så mye vann
som mulig, forklarer Ronny Karlson.
Han er salgsansvarlig for Buskerud
Asker og Bærum hos Loe Rørprodukter.

Lokal tilpassing

– Blant fordelene med Basal Storm
magasinene er at de bygger på
standard Basal-produkter. Nå har
vi forhøyet kumringen. Kummen vi
leverer til prosjektet har kapasitet
til å fordrøye 2,2 kubikk overvann. I
tillegg har vi øket sandfangvolumet,
beskriver han.
I området er maksimalgrensen for
påslipp til det kommunale nettet 3
liter vann per sekund.
– I utgangspunktet var kommunen
skeptiske til denne løsningen med

strupet utløp fremfor virvelkammer.
Etter en demonstrasjon på fabrikken, hvor jeg fikk vist hvordan dette
fungerer i praksis, ble de begeistret.
En annen fordel er at også nødoverløpet enkelt kan strupes. Dermed vil
vi med Basal Storm fordrøyningsmagasinet alltid holde oss innenfor
de kommunale kravene, forklarer
Ronny Karlson, hos Loe Rørprodukter.

Frostoverløp Nødoverløp
Innløp takvann
DN 110

Basal Storm type 3 er beregnet for å fordrøye
takvann. Dersom magasinet monteres i
gårdsplassen kan lokket erstattes med rist, slik
at kummen også fanger opp og tidsforsinker
overvannet fra gårdsplassen. Utløpet til det
kommunale nettet er strupet, og påslippet
tilpasses de lokale kravene i hvert enkelt tilfelle.

Sandfangvolum
200 liter

Rist eller tett lokk
Høyde
tilpasses terreng
DN 650 Mannhull

Rørstøtte
Neddykket strupet utløp
Selvrenns for strupet utløp

Utløp DN 110
Fordrøyningsmagasin
1200 liter
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I forsøkene har en
dokumentert at helningen
har stor betydning for
opptaket av overvannet.
Når vannet får en viss fart
renner mye forbi ristene.

Konkrete
klimaløsninger fra NTNU
For å forebygge skader forårsaket av et våtere og villere
klima,
økt
urbanisering
og underdimensjonert og
aldrende vann- og avløpssystem må vi ha forskningsbasert fakta. På NTNU,
ved Institutt for vann og
miljøteknikk, foregår en
omfattende virksomhet for
å ta vare på og beskytte våre
vannressurser.

Når et areal utbygges, endres
områdets hydrologiske kretsløp.
Vegetasjonen fjernes og det
etableres tette og glatte flater, som
hustak, plasser og veger. Det øker
avrenningen, både i volum og intensitet, vannhastigheten øker, mens
evapotranspirasjon og infiltrasjon
avtar, og grunnvannstanden kan
synke.
I tillegg er overvannet fra urbane
områder ofte forurenset.
Bærekraftige overvannsløsninger er
blitt aktuelle for å ta vare på vannet

32

som en ressurs og fordi tradisjonelle
overvannsløsninger ikke strekker til.

Bærekraftige løsninger

Denne innledende teksten er i
hovedsak hentet fra artikkelen:
”Overvannsteknologi: En nødvendig
fagdisiplin for fremtiden”, skrevet
av førsteamanuensis Sveinn T.
Thorolfsson, på NTNU, ved Institutt
for vann og miljøteknikk.
Ved instituttet utføres omfattende
forskning på og studie i nettopp
dette, blant annet knyttet til
fordamping, infiltrasjon, fordrøyning
og forsinkelse av overvann. Aktuelle
løsninger er bruk av grønne flater,
åpne vannveger, permeable flater
og underjordiske bassenger.

Del av forskningsnettverk

I EU pågår en betydelig forskningsaktivitet for å få oversatt innholdet i
FNs klimapanel til praktisk grunnlag.
NTNU er tungt involvert i dette på
flere områder.
Innen
vannsystemer
arbeider
instituttet med optimalisert vanndistribusjonssystem og transportsystem for avløpsanlegg, planer
for oppgradering og rehabilitering for drikkevann- og avløpsnett,
endringer av vannkvaliteten innen

ledningsnettet, målinger og modellering av flomvann, fremtidig
overvannshåndtering og følger av
klimaendringene.

Nytt dimensjoneringsgrunnlag

Et høyaktuelt prosjekt er Bingo, et
fireårig EU Horizon 2020 prosjekt
med oppstart i sommer. I prosjektet
skal det forskes på hvilke konkrete
føringer klimaendringene får for
vannressursene våre og for følger
innen urban avrenning.
I den forbindelse er det etablert
seks forskningssteder i Europa.
NTNUs praktiske del av prosjektet
gjennomføres i Bergen. Som resultat
av arbeidet skal det skapes nye
dimensjoneringsgrunnlag for vannog avløpssystemer.

Forurensning fra vegavrenning

I drikkevannslaboratoriet under
instituttkontorene arbeider Carlos
Monrabal med sin doktorgrad. Via
kolber med ulike medium filtreres
overvann. Målet med prosjektet
”Veirens” er å finne effektive metoder for behandling av forurenset
overvann som følge av avrenning
fra veger. Arbeidet er finansiert
via et spleiselag mellom NTNU og
Statens vegvesen, delfinansiert via
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veivesenets etatsprogram NORWAT.
– Avrenningen fra veger kan samles
opp og renses i renseanlegg. I
praksis vil dette være så kostbart at
det i realiteten ikke er mulig. Derfor
må det utvikles mer lokale metoder
for rensing av vegavrenningen,
forklarer førsteamanuensis Tone
Merete Muthanna ved instituttet.
Carlos Martinez Monrabals arbeider
med å finne optimale absorbenter
som kan brukes i grønne grøfteformede
bed,
swales,
langs
vegbanen.

Fortsatt uløste utfordringer

– Forskningen gjennomføres i et
kolonneforsøk. En uløst utfordring er
hvordan vi skal få bygget dette opp
og integrert absorbenten i en swale
hvor vegavrenningen er i bevegelse,
og ved kraftig nedbør beveger seg
hurtig. Vi kan ikke risikere at swalen
blir en dyr transportetappe. Vi vet
heller ikke hvor mye vann som kan
infiltreres i en vertikal swale, beskriver
hun.
– Fordrøyning i magasin og
rensing i en filterkum vil gi mer

tid til renseprosessen. Vil det være
aktuelt å benytte en kombinasjon av fordrøyningsmagasin og
kontrollert, rolig vanngjennomstrømning gjennom denne type
filtermateriale? Eventuelt via en
nedgravd filterkum, for å holde
tilbake forurensninger fra veivannet
før det slippes ut?
– Det er ikke noe vi har forsket
på, men det er en klar mulighet.
Jeg mener det er en god ide og
vi forsker gjerne på dette dersom
vi får anledningen, svarer førsteamanuensis Tone Merete Muthanna.
En tredje utfordring er å definere
hvordan kapasiteten på rensemediet kan opprettholdes og
anleggene vedlikeholdes.
Det er ikke aktuelt å etablere
swales langs alle vegene. Målet
er å definere spesielt sårbare
høyrisikoarealer. Likevel snakker vi
om betydelig antall kilometer hvor
det er vesentlig å etablere løsninger
som forebygger at vegavrenningen skader miljøet. Derfor må det
forskes frem kostnadseffektive
metoder.

Effektive sandfang

Inntaksløsninger er en vesentlig
faktor for å fange opp overvann.
Et annet sted i instituttets kjeller
står en vanntett, vippbar kasse,
om lag halvannen meter over
gulvet. I kassen forsker student
Henrik Svaland Aas på hydraulisk
utforming av nedløp fra gateavrenning. Gjennom forsøk har han
dokumentert resultat som kan gi
bedre forståelse for kapasiteten
ved ulike utforminger av rister og,
på sikt, bedre inntaksløsninger.
Modellen kan helles i lengderetning og i tverretningen. Det kan
benyttes forskjellige risttyper,
vannmengden kan varieres, en kan
måle vannføringen både inn og
ut, samt høyden på vannføringen
oppstrøms. Han har foreløpig testet
to ulike risttyper og skal testet flere.

Kapasitet til risten

Forskningen viser at helningen på
terrenget har stor betydning for
inntaket av overvannet. Når vannet
får en viss fart renner mye forbi
ristene. I noen tilfeller renner

I studiet av inntaksløsninger har student Henrik Svaland Aas utført forsøk med ulike rister for å se hvilke som har størst oppfangingseffekt. Fordi det er
vanskelig å måle variasjon i praktisk forsøk utendørs, er det bygget en innendørs modell. Forsøkene viser at helningen er viktig for vannopptaket.
Ved stor helning fanger selv ikke et åpent hull opp alt vannet. Hele kassen kan vippes, bredden på vannføringen kan varieres, det samme kan selve
vannføringen. Som et resultat av forsøkene anbefaler studenten at det benyttes doble rister/sandfang i bunnen av bakker, for å fange opp mer av
overvannet. Her er professor Sveinung Sægrov ved kassen forsøkene gjennomføres i.
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bare i overkant av halvparten av
vannet ned i kummen.
Følgende er hentet fra publikasjonen til student Henrik Svaland
Aas: ”Det er funnet ut at når
vannføringen øker, øker inntakskapasiteten, mens effektiviteten
går ned. Dette samsvarer med
tidligere funn for firkantede rister.
Samtidig reduseres kapasiteten
når helningen øker. Dette skyldes
at for null helning vil en stor del av
sidevannføringen bli fanget opp.
Når helningen øker vil en mindre
andel av sidevannføringen bli
fanget opp. Samtidig er vannhastigheten høyere, noe som fører til at
risten blir oversvømt ved en lavere
vannmengde.”
Og videre: ”Man ser at inntakskapasiteten er lavere enn 100 prosent for
de fleste vannføringene. Det viser
at noe av vannet passerer rista, og
da spesielt ved store vannføringer.
Derfor bør man legge inn ekstra
kapasitet i den nederste rista i
et lavbrekk.” Alternativt kan man
benytte flere sandfang ved siden av
hverandre.
Forsøkene fortsetter frem mot juni.
Prosjektet er en del av hans masterstudie på NTNU, innen Bygg og
-miljøteknikk, med spesialisering

innen vann- og avløpsteknikk, og
utføres i samarbeid med Ulefos.

Utfordringer ved
grønne løsninger

Forskningsresultat viser at mye kan
oppnås ved å fordrøye og infiltrere
regnvann og vegvann gjennom
grønne bed, swales og grønne tak.
Samtidig foreligger flere uløste
utfordringer. En er å kvantifisere
effekten. Også når det gjelder å gjøre
informasjonen om til en universell
brukbar formel, er det fortsatt en
jobb å gjøre.
I innretninger hvor plantene har
betydning for effekten, er det
betydelige regionale forskjeller.
Derfor er det ikke mulig å parallellutforme samme type tak i Oslo som i
Trondheim, for eksempel.
Krav til grønne bed er at vannet
dreneres i løpet av 24 timer.
Forskningen i Trondheim viser at
dette er oppnåelig sommerstid.
Ved plutselig snøsmelting og/eller
regn når bedene er belagt med is,
blir vannet stående. Endret klima vil
blant annet føre til hyppigere situasjoner hvor frost avløses av plutselig
mildvær, gjerne flere ganger i løpet
av senvinter og vår, derfor er dette
en aktuell problemstilling.

I kombinasjon med
betongtanker

Det er foretatt forsøk med regnbed
ved NTNU (se artikkel side 36), men
instituttet har ikke sett på muligheten for å kombinere regnbed med
for eksempel nedgravde fordrøyningsmagasin av betong. Et slikt
tiltak vil muligens løse utfordringen
knyttet til nedbørsmengder ut over
normalen, og kraftig avrenning
mens det ennå ligger is i regnbedet.
Denne type tiltak er tatt i bruk blant
annet i Tyskland. Der er det etablert
en swale øverst, under denne er
opprinnelig masse erstattet av
drenerende masse. Under denne
ligger en betongtank med slisser
som leder vann inn øverst og slisser
som sørger for infiltrasjon i bunnen.
– Det ville avgjort være interessant
å se på muligheten ved å kombinere infiltrasjon via grønne areal med
et infiltrasjonsvolum av betong,
forklarer Tone Merete Muthanna.
Hun mener potensialet for nye
LOD-løsninger er store.
– Hvorfor er rundkjøringene høye?
Dersom de isteden var nedsenkede,
ville vi for eksempel få et betydelig
lagringsvolum midt i veiene våre,
foreslår hun.

Førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson ved kassen hvor student Henrik Svaland Aas har forsket på hydraulisk utforming av nedløp fra gateavrenning.
Forsøkene er gjennomført i samarbeid med Ulefos.
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I kolonneforsøket forsker doktorgradsstudent Carlos Martinez Monrabal, til venstre, for å finne optimal absorbent for rensing av forurensning
fra vegvann. Her er han sammen med professor Sveinung Sægrov, førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson og førsteamanuensis Tone Merete
Muthanna på NTNU, ved Institutt for vann og miljøteknikk.

Hovedutfordringene for VA-tjenester
Alle trendene trekker i samme retning, presset
på vann- og avløpsanleggene våre øker. De
kommende ti-årene står VA-bransjen overfor
følgende hovedutfordringer:
■ FOLK FLYTTER TIL BYENE. Byene vokser med
påfølgende økt behov for vann- og avløpstjenester.
Samtidig gir større byer flere tette overflater og mer
avrenning.

for rensing av overvann, detaljert kunnskap om
virkningen av klimaendringene, mer viten om
tilstanden til og nedbrytning av ledningsnettet, nye
teknologiske løsninger samt metoder for å analysere risiko og bærekraft for eksisterende anlegg.
Alt dette er temaområder ved Institutt for vann og
miljøteknikk.

■ KLIMAET ENDRER SEG. Havnivået stiger, det

blir økt nedbørsintensitet og avrenning, tørke og
vannmangel, nye forurensninger, kulde og behov for
frostbeskyttelse, samtidig som vi må minimalisere
energiforbruket og CO2-forbruket vårt.

■ ALDRENDE INFRASTRUKTUR. Dette gir økt
antall brudd, lekkasjer, kapasitetsmangel og oversvømmelse. I byen må grunnen deles med andre
krevende infrastrukturer.

For å håndtere utfordringene trenger vi mer kunnskap om gjennomførbare og effektive løsninger

I kolonneoppsettet doktorgradsstudent Carlos Martinez Monrabal
forsker på, er det en blanding av sand og absorbent; bark fra furu,
aktiv karbon og bunnaske fra forbrenningsanlegg blandet med
jernoksid. Disse er valgt på bakgrunn av batchforsøk.
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Risvollan og blå-grønn
overvannshåndtering
I over 30 år er alle hydrologiske
parametre kontinuerlig blitt
målt på NTNUs forskningsstasjon på Risvollan. De senere
årene er det etablert grønne
tak og et regnbed i nærheten
av stasjonen. Nå ønskes et
fordrøyningsbasseng i tillegg.

sin i forbindelse med Risvollan, også
flere PhD-studenter har benyttet
informasjon derfra. I tillegg er det
skrevet et ukjent antall studentprosjekter og oppgaver knyttet til
denne. Stasjonen ble grunnlagt
av førsteamanuensis Sveinn T.
Thorolfsson, primært for å samle
data knyttet til avrenning i kaldt
klima.

Begrensninger ved regnbed
Fra stasjonen har universitetet fått
systematisk grunnlagsinformasjon
til bruk i forskning innen overvann,
siden den ble etablert i 1986. Over 40
studenter har tatt masteroppgaven

Basert på registreringen av nedbør,
temperatur og avrenning, har en
blant annet fått ny kunnskap om
temperaturens og vindens betydning for fordampning.
I senere tid er det i nærheten av

denne etablert et prosjekt hvor
instituttet måler avrenningen fra
fire former for grønne tak, samt avrenningen fra et regnbed. Ifølge
Sveinn T. Thorolfsson hadde det vært
ideelt å få montert et fordrøyningsmagasin i tilknytning til regnbedet
og de grønne takene, da en vet at
disse systemene har begrensninger
ved ekstreme regnskyll. I så fall kunne
en benytte fordrøyningsmagasinet
av betongringer i undervisning og
demonstrasjoner, blant annet knyttet
til etterutdanning.

Blå - grønn løsning

Nye tiltak for lokal overvannshåndtering bygger på og etterlikner det

Førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson grunnla NTNUs forskningsstasjon Risvollan for 30 år siden. Etter det er alle hydrologiske parametre målt
kontinuerlig.
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I tilknytning til NTNUs forskningsstasjon på Risvollan er dette regnbedet,
som tar i mot overvann fra et større areal fra boligfeltet på oppsiden.

naturlige hydrologiske kretsløpet
ved å bruke naturens egne metoder
som evapotranspirasjon, infiltrasjon,
fordrøyning og forsinkelse for å
håndtere overvannet. Institutt for
vann og miljøteknikk ser en rekke
muligheter, og en rekke utfordringer,
ved grønn infiltrasjon.
Blant tiltakene det er forsket på
ved NTNUs institutt er regnbed.
Disse fanger opp avrenning fra for
eksempel parkeringsanlegg, og
benyttes til fordrøyning, infiltrasjon
og rensing. Regnbed utformes slik
at de fanger vannet. Forurensning
avsettes i jordmediet og til dels i
plantene. Forutsetning for regnbed
er at en benytter planter som tåler
klimaet og de tøffe vekstvilkårene.

Geografisk variasjon

Erfaringene fra regnbedet i Trondheim er blant annet at rotsonen
har stor betydning for bedets
infiltrasjonsevne. En porøs, tykk og
åpen rotsone infiltrerer betydelig
bedre enn en kompakt, ensartet
rotsone. Når arealet beplantes med
gress, dannes en uniform matte,
som tetter seg like fort som andre
flater. Men ved å benytte blandet

vegetasjon i regnbedet etableres
en variert rotsone som opprettholder
en porøs infiltrasjonsmatte, samtidig
som den uensartede overflaten
har stor evne til magasinering og
eventuelt også dempe tempoet på
vannet.
Forsøkene derfra viser at regnbed
fungerer etter hensikten også i
kaldere klima. Selv om plantenes
vannopptak er ubetydelig utenfor
vekstsesongen, opprettholder den
dynamiske rotsonen infiltrasjonsevnen. Nå arbeides det med å få mer
detaljkunnskap om infiltrasjonsflaten og plantenes rolle vinterstid.
Så langt ser en at det er geografisk
variasjon mellom effekten i Oslo og
Trondheim vinterstid. Regnvannsmengden er omtrent den samme,
mens effekten av plantene varierer.

Utfordrende vinterstid

I praksis, dersom en etablerer
regnbed i stor skala, får man en
utfordring med hensiktsmessig
vedlikehold. All vegetasjon er i vekst
og utvikling. Dersom en ikke drifter
regnbedene aktivt, vil en ende opp
med at noen planter får overtaket.
Til sist – effekten varierer betydelig.
Ved regn på barmark oppnår en

ønsket infiltrasjon, mens regn på
islag og tett snø gir utfordringer.
Foreløpig vet vi ikke tilstrekkelig
om hva som skjer vinterstid. Det
er imidlertid på det rene at når det
ligger islag i bedene og smeltevann
eller regn fører til flom, klarer ikke
regnbedet å fordrøye eller infiltrere
tilstrekkelig.

Etterlyser ”betongbed”

Sveinn T. Thorolfsson, som har
arbeidet med overvann ved NTNU
et helt yrkesliv, etterlyser prefabrikkerte regnbed av betong. Han
mener disse vil kunne infiltrere selv
vinterstid.
Ifølge ham kan prefabrikkerte
regnbed av betong monteres i
veiskulderen, slik at overvann fanges
i en beplantet ”betongkasse”. I slike
regnbed kan overvann dreneres til
nedgravd fordrøyningsmagasin via
overløp, og fordrøyningsmagasinet
utrustes med strupet utløp.
Plasseringen og formen på regnbedet av betong vil gi en fordrøyning
før vannet går i sluket, overvannet
kan også infiltreres via perforeringer
i bunnen på kassen. Forurensing fra
veien vil sedimenteres i regnbedet,
hvor partikkelfjerning er enkelt
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å oppnå. En forutsetning er at det
benyttes saltbestandige planter, og
at en opparbeider effektive rutiner
for drift.

Tester grønne tak

Her er det plantet fire ulike sedumplanter. Under plantene er vanntett
membran. Gjennomgående aluminiumsprofiler leder vannet inn i
de enkelte feltene og separerer
disse. Fra hvert felt måles avrenningen ved bruk av trykkceller, som
også registrerer nivåendringen. I
jordlaget under plantene/mattene
er det sensorer som registrerer hvor
lenge vannet er i jordlaget, og om
tykkelsen har betydning for hvor
lenge vannet står i mattene.
Prosjekt er den del av aktiviteten
knyttet til det nasjonale prosjektet
Fremtidens byer. Det er etablert
tilsvarende tak i Bergen og Sandnes.
Målet er blant annet å utvikle klimaspesifikke løsninger.
Erfaringer viser at den største
utfordringen for grønne tak, er
harde vintre. Nå undersøker instituttet blant annet om tykkelsen
på jordmatten har betydning for
overlevelsesevnen til plantene.

På NTNUs testfelt for grønne tak er det plantet fire ulike sedum-typer. Fra hvert felt måles
avrenningen ved bruk av trykkceller, som også registrerer nivåendringen.

Bedre overvannshåndtering er nødvendig. Det er interessant å se på muligheten ved å kombinere
infiltrasjon via grønne areal med et infiltrasjonsvolum av betong,

Førsteamanuensis Sveinn T. Thorolfsson ivrer for å utvide forskningsfeltet med prefabrikkerte
regnbed av betong. – Her, i denne veiskulderen, kan overvannet fanges i en beplantet ”betongkasse”
og dreneres til nedgravd fordrøyningsmagasin via overløp, forklarer han entusiastisk.
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Testfeltet benyttes allerede i forbindelse med informasjon om fremtidsrettede overvannsløsninger. Her fra et besøk i mars. Fra v. i sort jakke: Daglig leder
ved Skjæveland Cementstøperi Aage Gjesdal, professor ved Vann og miljøteknikk - NTNU Sveinung Sægrov, Eirik Sør-Reime leder kommunalteknikk i Hå
kommune, Signe Kvandal VA-sjef i Sandnes kommune, Egil Lillebø konsernleder Skjævelandgruppen, Bjørn Zimmer-Jacobsen (nesten helt skjult) bestiller
VA Stavanger kommune, Jostein Berggrav rådgiver VA ledningsnett Stavanger kommune, sivilingeniør Christen Ræstad og med ryggen til i blå jakke,
daglig leder i Aqua Logic Per Møller Pedersen.

Testanlegg for
overvannshåndtering
Skjæveland Cementstøperi og
søsterbedriften Multiblokk har
startet to omfattende forskningsprosjekter som vil gi kunnskap om infiltrasjonsevnen til
kummer med infiltrasjonskammer (IFS-kummer), nye
overvannsløsninger og permeabel belegningsstein på kort og
lang sikt.

Motivasjonen for de storstilte prosjektene er behov som har oppstått på
grunn av forsterket urbanisering og
endrede klimatiske forhold.
Økt bruk av tette flater i kombinasjon

med kraftigere regnskyll har skapt
behov for nye produkter som trygt
og effektivt tar hånd om overvannet. Fordrøyningstiltak er normfestet hos enkelte kommuner, infiltrasjonssandfang (IFS) er på vei inn i
bestemmelsene og det utvikles nye
løsninger for å optimalisere håndtering av overvann. Inntil nå er det
imidlertid ikke gjennomført systematisk testing knyttet til effekten av
disse løsningene.

Årelang IFS-dokumentering

Forsøksområdet er lokalisert ved og
på området til Skjævelands søsterbedrift Multiblokk. Bedriften er blant
landets fremste produsenter av belegningsstein.
Både Multiblokk og Skjæveland
er genuint opptatt av innovasjon.
Skjæveland har i en årrekke utviklet

nye produkter og løsninger for
håndtering av overvann, mens Multiblokk produserer ulike varianter
av
permeabel
belegningsstein.
Nå har bedriftene i fellesskap tatt
hele kostnaden med å etablere
et komplekst testfelt for systematisk kartlegging av effekten til
slisserenner,
fordrøyningsmagasin,
infiltrasjonskummer og permeabel
belegningsstein. Testfeltet ligger
i forbindelse med innkjørselen til
Multiblokks fabrikkområde. I Vagleskogsveien, en kommunal vei som
ligger ved fabrikkområdet, skal
veiavrenningen på en 210 meter lang
vegstrekning i sin helhet håndteres
lokalt via IFS-sandfang.

Seriekoblede IFS-sandfang

Kummene ligger på rad og rekke
nedover strekket i Vagleskog-
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veien, og er ikke koblet til øvrig
overvannsnett.
Nedbøren
som
samles opp infiltreres under og rundt
kummene, samt via drensledninger
som forbinder disse. For detaljer se
egen faktasak med illustrasjon.
Sandnes kommune var i utgangspunktet skeptiske til løsningen. Trygg
på funksjonsevnen og løsningene
til IFS-kummene valgte Skjæveland
å ta risikoen på egen kappe, og har
inngått en detaljert avtale som sikrer
kommunen. Under forutsetning av at
systemet fungerer etter bedriftens og
kommunens forventning og forutsetninger, overtar kommunen anlegget
etter fem år. I avtalen er en klausul
om at i motsatt fall kan kommunen
forlenge avtalen i ytterligere fem år.
I henhold til avtalen har Skjæveland
på sin side rett til å instrumentere
kummene. Bedriften har også full
tilgang til kummene når de måtte
ønske dette.

Måler hver dråpe

Kummene er instrumentert med
måleutstyr som registrerer alt
overvann som tilføres kummen, og
alt som renner ut. Differansen mellom
verdiene er vannmengden som
infiltreres via IFS-kummene.
En vesentlig faktor Skjæveland ønsker
dokumentert er i hvor stor grad infiltrasjonskammeret under kummene
tilslammes, med påfølgende tiltetting.
For å ha tilgang til å overvåke volumet
under IFS-sandfangene er det etablert
et DN400 lokk i bunnen av hver kum.
Ved å åpne lokket har en full tilgang til
kammeret under i kummene.
IFS-kummene som er benyttet i
Vagleskogveien er fremstilt i en DN
1200 kum. Det gir tilstrekkelig areal til
instrumenteringen og inspeksjon.

Trygghet

I tillegg er det montert en fordrøyningskum, DN2500 nederst i strekket.
Dette skal eventuelt motta videreført

overvann fra IFS-kummene i veien,
samt overvann fra en innkjøring til et
forsamlingshus i nærheten.
Fordrøyningsmagasinet har dykker,
sandfang, inspeksjonsluke, og et
fordrøyningsmagasin av pukk rundt
seg. Denne kummen er i hovedsak
tilsvarende IFS-sandfangene på strekket, og er selvfølgelig også instrumentert for detaljert måling.
– Vi har tidligere vært involvert i
prosjekter hvor en har dokumentert
infiltrasjonsegenskapene til grunnen,
og har bred og god erfaring med
nytten av IFS-kummer. I noen tilfeller
må overvann infiltreres lokalt. Årsaken
kan være tekniske forhold og/eller
kommunale krav. De siste årene har
vi derfor utformet nye løsninger, blant
annet hvor infiltrasjon kombineres
med fordrøyning. For å gi konsulenter
og kunder nødvendig trygghet for
effekten til disse nye produktene og
løsningene, vil vi dokumentere dette
i testanlegget, forklarer daglig leder
ved Skjæveland Cementstøperi, Aage
Gjesdal.
Det er for øvrig en dårlig skjult
hemmelighet at hans kunnskap om
infiltrasjonsevnen til IFS-kummene
gjør at han har liten tro på at det
kommer overvann inn i fordrøyningsmagasinet nederst i infiltrasjonssystemet i Vagleskogsveien.

Infiltrerer i overbygningen

Innkjørselen til Multiblokk er utsatt
for ekstrembelastninger. Bare i tilslag
fraktes det inn 1000 tonn daglig. I
tillegg kommer all øvrig transport.
I tilknytning til innkjørselen ligger
bedriftens parkeringsareal, dette har
tilnærmet normal belastning.
Samlet utgjør innkjørselen og
parkeringsområdet nå et komplekst
testfelt for fullskala testing knyttet
til overvann og infiltrasjon. Dette er
et forskning- og utviklingsprosjekt
som er støttet av Skattefunn midler,
og gjennomføres i samarbeid med

Norsk Belegningsstein. Det er søkt om
forskningsmidler til testfeltet, som for
øvrig er fullfinansiert av Skjæveland
Cementstøperi og Multiblokk.
Den nye adkomstveien og parkeringsplassen er delt inn i fire forsøksfelt. På
hvert av dem skal en kartlegge hvilken
effekt de store belastningene har på
permeabel belegningsstein/drenerende industristein. Adkomstveien er
delt inn i to forsøksfelt (20 m x 6 m).
I Felt 1 og 2 skal infiltrasjonsevnen
undersøkes, samt hvilken betydning
den ekstreme trafikkbelastningen
utgjør over tid. Adkomstveien representerer på denne måten en relativt
ny utfordring vegteknisk, ved at
overvannet tilføres overbygningen i
tillegg til at den påføres tungtrafikk
langt utover normalen.

Leder overvannet

All nedbør fra parkeringsfeltet, på
1400 kvadratmeter, renner ned mot
85 kvadratmeter permeabelt dekke.
Hensikten er å belaste det permeable
området med en nedbørsmengde
langt ut over det ordinære, selv til
Vestlandet å være. Belastningen der er
ca. 15 ganger ut over normalnedbør.
Vann som ikke infiltreres via det
permeable dekket ledes via hjelpesluk, måles og tilføres IFS-kummer for
infiltrasjon.
I tilknytning til testfeltet er det etablert
et anlegg som produserer monsterregn ”på bestilling”. Dette skjer via et
overrislingsanlegg hvor det er mulig
å simulere ulik nedbørintensitet, samt
styre vannmengden og -varigheten.
Overrislingsanlegget kan fjernstyres,
og det hele filmes og overføres direkte til nettet. Formålet er å kunne styre
anlegget og se funksjonen av det
permeable dekket fra et hvilket som
helst møterom, eller forelesningssal i
verden, så og si.
I IFS kummene er det montert trykksensorer som registrerer vannstanden

Industristeinen Multiloc Dren drenerer selv
helt flate arealer, og leveres i 8 cm og 10 cm
tykkelse. Begge tåler ekstrembelastning.
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Multiblokks parkeringsplass er på 1400 kvadratmeter. Alt overvann herfra ledes til et begrenset område
helt nederst. Der infiltreres overvannet på 85 kvadratmeter permeabelt dekke.

i kummene. Dersom innstrømmende
vannmengde overstiger infiltrasjonskapasiteten til jordsmonnet, vil
vannivået i kummen stige. Overløpet
i IFS-kummen trer etter hvert i funksjon. Videreført vannmengde vil også
bli målt ved hjelp av mengdemålere/
flowmålere.
På området blir det montert en
værstasjon for kontinuerlig registrering av seks parametere: Nedbørsmengde, absolutt fuktighet, temperatur, lufttrykk, vindhastighet og
vindretning.
I tillegg blir bakketemperaturen målt
på tre ulike dyp, for å kunne korrelere
med eventuell frost og tele. Dermed
vil en ha god kontroll på nedbørsmengde og værmessige forhold.
Vannmengde som strømmer inn og
ut av infiltrasjonskummene vil bli
sammenlignet med værmålinger.
Dermed vil det være mulig å finne
frem til infiltrasjonskapasitet for

både det permeable dekket og
infiltrasjonskummene under ulike
forhold. Utviklingen over tid blir også
dokumentert.
På regnfeltet blir det montert videokamera slik at simulert nedbørhendelser kan demonstreres ”live”.
Opptak av demonstrasjoner vil bli
lagret og tilgjengeliggjort.
Det er i tillegg planlagt installasjon
av sensorer som måler sedimentnivå
i infiltrasjonskummene. Det vil danne
grunnlaget for å kunne finne frem til
optimalt tidspunkt for tømming av
kummene.
Måledata blir registrert i databaser, både
lokalt og på nettet, og dataene vil være
tilgjengelig for analyser og studier. Når
det skjer noe, vil data bli registrert hvert
5. sekund. Måledata vil også bli gjort
tilgjengelige via en egen hjemmeside
som er under oppbygging.

Ved hjelp av målingene vil det blant
annet være mulig å finne frem til:
■ Infiltrasjonskapasitet til det
permeable dekket.
■ Infiltrasjonskapasitet til det
permeable dekket dersom det
er frost i bakken.
■ Infiltrasjonskapasitet over tid
kan vise eventuelle endringer i
evne til å infiltrere vann.
■ Infiltrasjonskapasitet til
IFS-kummer.
■ Infiltrasjonskapasitet til
perforerte rør som forbinder
IFS kummer med hverandre.

Testområdet på Ganddal utgjøre
således et komplett system for
overvannshåndtering over og under
bakken. Det er innebygget fleksibilitet
i anlegget slik at nye instrumenter og
målemetoder kan testes ut. I tillegg er
det mulig å kople på flere prosjekter.

Fakta om oppbyggingen/overbygningen i testfeltet
Adkomstveien er bygd opp på
følgende måte:
Drenerende industristein, Multiloc Dren,
80 mm.
Settelag, 2-8, 30 mm.
Bærelag, Fk 4-32, 150 mm.
Geonett, GS-Grid B40/40.
Forsterkningslag, Kult 20-120, 500 mm.
Geonett, GS-Grid B30/30L, lagt midt i
forsterkningslaget.

For å unngå setninger i adkomstveien,
er det i tillegg til to lag geonett, støpt
en 18 cm mørtelpute som holder både
kantstein og bærelag på plass.
Parkeringsplassen er bygd opp på
følgende måte:
Tett industristein, Multiloc, 80 mm.
Settelag, 2-8, 30 mm.
Bærelag, Fk 4-32, 150 mm.
Forsterkningslag, Kult 20-120, 300 mm.

Felt 3 og 4 (infiltrasjonsareal på
parkeringsplassen) er bygd opp
på følgende måte:
Drenerende industristein,
Multiloc Dren, 80 mm.
Settelag, 2-8, 30 mm.
Bærelag, Fk 4-32, 150 mm.
Forsterkningslag,
Kult 20-120, 300 mm.
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Qmax Storm:
Nytt avrenningssystem for effektiv
bortledning av overvannet
Qmax-Storm er et nytt totalkonsept for effektiv håndtering av overvann fra veger og
andre arealer. Avrenningssystemet har stor kapasitet,
gode selvrensende egenskaper og fanger overvannet
gjennom rister i toppen av
elementene.

Basal Qmax Storm har god selvrensning, også ved lite eller
manglende fall. Systemet bygger
på en velutprøvde rør-løsning,
Qmax, som er et rør med eggformet profil. Det er eggformen
som gir den effektive selvrensen
også ved lav vannføring. Slukrister i toppen av elementene leder
overvannet effektivt ned i rørsystemet.
Eggformen gir i tillegg så stor
styrke at elementene på enkelte
områder tillates lagt med kun

42

200 mm overdekning.
Basals nye Qmax Storm-system
er en optimal løsning på
overvannsproblemer i sentrumsnære områder, men kan nyttes i
alle tilfeller hvor det er behov for å
fjerne overvann fra tette flater.

Driftssikker løsning

Innløpsristene kan monteres på
hvert element, eller sjeldnere, alt
etter det lokale behovet. Ristene
står på forhøyningselementer som
fungerer etter teleskop-prinsippet,
og kan enkelt justeres til riktig
høyde. Mellom ristene monteres
heller med V-formet renne i
overflaten. Hellene leder overvannet til nærmeste rist.
I tilknytning til selve hovedledningen monteres kombinerte
sandfang,- inspeksjons- og spylekummer, som sikrer trygg og
effektiv drift.

Nå monteres Basal Qmax Storm
i hele Langgata, handlegata i
Sandnes sentrum. Avrenningssystemet monteres på det laveste
punktet midt i gågata, med svak
stigning til butikkene på hver side.
Tanken er at regnvann ved ekstremflom kan bli stående i gågata.
Målet er å unngå at det kommer
inn i byggene langs denne. Det er
nedløpsrister i om lag hvert tiende
element.
Til elementene monteres drensledninger. Ved ordinær nedbør vil
regnvannet bli fraktet vekk via Basal
Qmax Storm elementene. I ekstremsituasjoner vil vannet i elementene
stige opp til drensledningene og
bli ledet ut i overbygningen. Der
vil vannet magasineres og tidsforsinkes, til nivået igjen synker i
elementene. Da vil det overvannet
som eventuelt fortsatt står i grusen
rundt og over rørene ledes tilbake
og føres vekk via det kommunale
nettet på ordinært vis.
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Basal Qmax Storm drenerer effektivt
og sikkert vekk overvann fra faste og
permeable dekker.
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Møt Geir Sogge Johnsen
Håndplukket ekspert gir løsninger
På Basals kontor arbeider
fire mennesker med hvert
sitt spesialfelt. Produktsjef
Geir Sogge Johnsen er sivilingeniør med master i Vannog miljøteknikk, nysgjerrig
på tekniske prosesser, glad i
å arbeide frem forbedringer,
produktorientert og…... litt
utstyrsfrik.

Da styret i Basal besluttet at tiden
var inne for å styrke sin tekniske
stab, valgte Basals administrerende
direktør Erik Dye å gå rett til kilden,
bokstavelig talt. Han fant Sogge
Johnsen på Universitet for miljø og
biovitenskap, UMB.
– Vi ønsket å ansette en kunnskapsrik, entusiastisk, detaljorientert
person med høy teknisk kompetanse.
Vi kartla landets høyskoler og
bestemte oss for å lete etter den rette
kandidaten på Ås. Der fant vi, ved
hjelp av et rekrutteringsfirma, frem til

syv - åtte lovende sisteårsstudenter,
som vi intervjuet. Valget falt på
Sogge, forklarer Dye.

Samarbeider for
optimale løsninger

Det systematiske rekrutteringsarbeidet gav resultat. Sogge Johnsen
er usedvanlig grundig og elsker å
grave seg ned i detaljer. Han setter
pris på å arbeide med tekniske
løsninger og beregningsprogrammer,
og er oppriktig glad i matte. Alt ifølge
Basals administrerende direktør.

Bilde over:
Basalkontoret er blant annet et bindeledd som
samler inn erfaring fra Basalbedriftene, og
formidler den videre. Her er Basals produktsjef
Sogge Johnsen, til høyre sammen med fra
venstre Gudmund Thomassen ved Ølen betong
og Espen Mikalsen ved Nobi.

– Hos Basal er jeg med på å
skape bedre produktløsninger,
forteller Sogge Johnsen. Her
er han inni et ig-rør som kan
benyttes til fordrøyning.
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Vi presenterer Basal gjennom en serie portretter av de ansatte
Som produktsjef arbeider han mye
med overvannshåndtering og de
ulike utskillerne. Blant primæroppgavene hans er samtaler med
byggherrer, konsulenter, entreprenører og medlemsbedriftene.
Han bistår kontinuerlig med teknisk
kompetanse og produktkunnskap,
og får hyppig henvendelser knyttet
til fordrøyning, infiltrasjonsanlegg og
diverse dimensjoneringsprogrammer, som ligger på www.basal.no.

ved bruk av et selvrensende filter. I
løpet av det siste året på Ås var det
en lærer som fortalte at Basal søkte
etter en student for eventuell ansettelse.
– Jeg syntes det hørtes spennende
ut. Masteroppgaven min var det
også Basal som hadde lyst ut, så i
praksis hadde jeg allerede skrevet en
oppgaven for dem, forteller Sogge
Johnsen.

Bedriftene løser utfordringer

Førstegangssamtalen var det rekrutteringsfirmaet som tok seg av. Det
neste intervjuet var med Erik Dye.
Da ble han omtrent tilbudt stillingen
over bordet.
– Jobbtilbudet fra Basal var jeg
selvfølgelig meget takknemlig for,
og takket ja til det med det samme,
så klart. Det er jo en drømmestart på
yrkeslivet - han smiler overbevisende.
Basalkontoret er blant annet et
bindeledd mellom de 19 VA-bedriftene. Et bindeledd som samler inn
erfaring fra bedriftene, som de igjen
deler videre med de andre bedriftene, konsulenter og byggherrer.
– Trekk frem ett spennende produkt.
– Fordrøyningskummer for eneboliger/LOD-kummen. Den svarer på
et høyaktuelt problem, knyttet til
lokal overvannshåndtering, og der
har Basal skapt et godt produkt. I
kummen reguleres den videreførte
vannmengden slik at det kommunale
nettet/resipienten ikke overbelastes.
Ved å plassere en drensledning på
utløpet fra kummen vil overvannet
tilbakeføres lokalt via infiltrasjon
dersom grunnforholdene tillater det.
En særdeles rimelig måte å redusere
vannmengden til kommunalt nett.

Basals brukervennlige dimensjoneringsprogram blir flittig benyttet av
kunder og konsulenter, men når
det oppstår utfordringer knyttet til
spesielle prosjekt, er Johnsen med
på å arbeide frem løsninger, både
for å skape optimal driftsvennlighet,
lavest mulig kostnad og effektiv
plassutnyttelse.
– Hva trives du aller mest med i jobben
din?
– Å få ta del i praktiske og faktiske
utfordringer, og bli med på å skape
løsninger som skal realiseres. Det er
også svært motiverende å arbeide
med å optimalisere og forbedre
eksisterende produkter. Noe av det
som er så flott i virksomheten, er
blant annet at vi spiller på lag med
bedriftene, og Basal-bedriftene kan
gjøre så og si alt de blir bedt om. Det
er ikke en ting de ikke klarer å gjøre!

Det startet med slamavskiller

Valget av studiet Vann- og
miljøteknikk er nok påvirket av yrket
til faren. Sogge Johnsen senior er
maskiningeniør og salgssjef for
pumpestasjoner hos AxFlow. Derfor
har junior praktisk talt vokst opp med
VA. Da han bestemte seg for å ta en
god teknisk utdannelse, falt valget
på UMB på grunn av det høye faglige
nivået og det sosiale miljøet. Valget
av retningen er et resultat av at Basals
produkssjef setter pris på å være med
på å utvikle funksjonelle løsninger
og å få delta i hele prosessen fra idé
til gjennomføring. Til masteroppgave valgte han å arbeide med slamavskillere, og undersøkte hvordan en
kan optimalisere tilbakeholdelsen

En drømmestart

Åpner utbyggingsområder

For utbyggere blir det stadig mer
utfordrende å få tillatelse til å slippe
overvann ut på det kommunale
nettet, forklarer Sogge Johnsen.
Nylig fikk produktsjefen en henvendelse fra en utbygger som fortalte at
han ikke fikk slippe noe overvann ut
på det kommunale nettet, i et område
hvor det så å si var umulig å infiltrere
(blåleire i grunnen). Da diskuterte

de mulighetene for å holde overvannet tilbake i et fordrøyningsmagasin. Magasinet var tenkt bygget
som et infiltrasjonsanlegg slik at noe
av overvannet kunne infiltreres. Som
følge av at infiltrasjonskapasiteten i
området var særdeles usikker måtte
vi finne en løsning som fjernet
overvannet og klargjorde magasinet
for et nytt regnskyll.
– Årsaken til at utbygger ikke fikk
slippe overvannet ut på det kommunale nettet, var at kapasiteten er
sprengt ved regnvær. Forslaget
ble derfor å pumpe overvannet
fra fordrøyningsmagasinet til det
kommunale nettet når nettet har
ledig kapasitet. Vi så for oss å benytte
ei solcelledrevet pumpe. Når sola
skinner vil det mest sannsynlig være
ledig kapasitet på nettet, og da
tilføres overvannet.

Må driftsoptimaliseres

Er alt bare fryd og gammen? Nei,
Sogge Johnsen er tidvis overrasket over hvor ukritiske folk kan
være. For eksempel når det gjelder
partikkelinnhold i overvann. For
at en oljeutskiller skal fungere, må
partiklene i overvannet holdes tilbake før overvannet når oljeutskilleren, alt annet vil gi store driftsproblemer. Det samme gjelder
infiltrasjonsanlegg. Hvis partiklene
tilføres infiltrasjonslaget, vil infiltrasjonskapasiteten til grunnen raskt
reduseres. Redusert infiltrasjonskapasitet, gjør at en mindre
vannmengde slippes ut fra fordrøyningsmagasinet, noe som skaper
behov for et større fordrøyningsvolum.
– Innimellom kommer jeg over
løsninger som rett og slett ikke
er godt nok gjennomtenkt. Slike
snarveier går direkte ut over
levetiden på anleggene, noe som
gjør at økonomien blir dårligere. Jeg
setter stor pris på telefonsamtaler
hvor vi sammen vurderer hvordan
anlegget kan optimaliseres for å
være enklere å drifte og ha lengst
mulig levetid, utdyper produktsjef
Sogge Johnsen.
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Norcem har et omfattende
nettverk av silostasjoner langs
hele kysten. Dette sørger for
effektiv levering ut til lokale
kunder. Silostasjonen i Risavika
åpnet i 2014 og erstattet en eldre
terminal i Stavanger.

NORCEM: Sementproduksjon

med miljøperspektiv
Betong er solid, varig og
verdens mest brukte byggemateriale. Sement er limet i
betongen. Sementproduksjon
er energikrevende og slipper
ut CO2 som er en miljøutfordring. Det har Norcem stort
fokus på og fabrikken i Brevik
er blant de ledende i Europa
når det gjelder bruk av alternative brensler for og blant
annet redusere utslippet av
karbondioksid.

Betong er et fleksibelt, allsidig,
sterkt og varig produkt, og inngår
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i dag som en naturlig del av så og
si all byggemasse. Sementen som
inngår i Basals betongprodukter
produseres i stor grad av Norcem,
som har to fabrikker i Norge.
Produksjonen er basert på det siste
innen moderne teknologi, selv om
Portland-sementen (se under fakta)
ble patentert for snart 200 år siden.
For Norcems del innebærer de siste
skrittene innen CO2 -rensing faktisk
å gå videre og lykkes der hvor
”Mongstads-månelanding” ble gitt
opp. Mer om det senere.

Lønnsom og miljøvennlig

Norcems sementer produseres
i Brevik i Telemark og Kjøpsvik i
Nordland. Bedriften i Brevik ble
etablert i 1916, mens Kjøpsvik
er fra 1918. Begge er historiske
bedrifter med solid, opparbeidet

kompetanse, og er etablert i tilknytning til lokale ressurser. Samlet
produserer de tilstrekkelig til å
dekke landets sementbehov.
I Europa for øvrig ligger sementfabrikker ofte nær markedet, og
sementen transporteres på veiene.
I Norge har vi terminaler med
silostasjoner i de fleste store byene
langs kysten. Hit fraktes så og si all
sement via båt. Dette er økonomisk
regningssvarende og en betydelig
positiv miljøfaktor. Noen av de
norske betongkundene har for øvrig
et forbruk som tilsier at de må ha
leveranser flere ganger om dagen.

Forskning og utvikling (FoU)

Norcems FoU-avdeling og kvalitetslaboratorium er lokalisert ved
fabrikken i Brevik. Blant Norcems
mål er å være nær kundene og
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bidra til å lage de sementtyper som
kundene ønsker, både for å møte
dagens og morgendagens krav.
Ved flere anledninger har Norcem
utviklet sementtyper i samarbeid
med kunder. Avdelingen har også et
tett samarbeid med NTNU og Sintef,
hvor det er mye kompetanse på
sement og betong.
Norcems FoU-avdeling har ansvar
knyttet til virksomhetens mål om
miljøvennlig
sementproduksjon
og produktutvikling for optimerte
ressurs- og bruksegenskaper. Staben
omtales som ”en dyktig gjeng som
arbeider med sementproduksjon, og
som har betydelig betongkunnskap”.
Senere i år vil Norcem lansere en
oppgradert Standard FA sement.
Oppgraderingen er et resultat av det
forsknings- og utviklingsarbeidet
som er gjort i COIN-prosjektet. I den
oppgraderte sementen er det tilsatt
fire prosent kalksteinsmel. Sementen
vil da få en høyere fasthet i løpet av
28 døgn, og gir en miljøgevinst i form
av redusert bruk av sementklinker.

Bruk av alternative brensler

Sementproduksjon er svært energikrevende. Det største miljøgrepet
Norcem har gjort til nå, er å erstatte

fossilt brensel med alternative
brensler. Nå benytter Norcem blant
annet husholdningsavfall, eksklusivt matavfall, som energikilde. I
brennkammeret blir det over 2000
grader. Fordi temperaturen er så høy,
destrueres de farlige og uønskede
stoffene i avfallet. Det er ikke mange
som opererer med tilsvarende
temperaturer. Av den grunn har
Norcem et eget anlegg for mottak
av farlig avfall. Her mottas maling,
lakk og løsemidler som prosesseres
til brensel. I Brevik benyttes nå 60
prosent alternative brensler. Dette
har både miljømessige og økonomiske årsaker. Verd å merke seg er
også at askerestene fra brenselet i
stor grad inngår i sementen. Dermed
oppnås en trippel vinn-vinn effekt.

Norcems månelanding

I sementproduksjonen benyttes
kalksteinen. I denne er det bundet
CO2 som frigjøres når kalksteinen
varmes opp. I arbeidet med å løse
miljøutfordringen legger Norcem
ned betydelige ressurser for å
utvikle en løsning for å fange den
frigjorte CO2 -en.
Firmaet har forsøkt ulike teknologier, blant annet tilsvarende

FAKTA
Betong er verdens mest brukte
byggemateriale og fordelene er
mange: Betong er sterkt, har lang
holdbarhet, lavt vedlikeholdsbehov,
det råtner ikke og brenner ikke. I et
miljø- og bærekraftsperspektiv er
dette viktige egenskaper. I tillegg
kan betong utnyttes som en varmemagasinerende del av bygget, noe
som kan redusere energibehov for
kjøling og oppvarming.
Når Norcem nå fremstiller sement
gjennom bruk av alternative
varmekilder og i tillegg arbeider
med CO2-fangst, kan en avgjort
fremheve miljøaspektet ved de
endelige varene.
Den moderne sementen ble
oppfunnet på 1800-tallet. Flere
ulike typer sement ble utviklet og
patentert, men Portland-sementen
ble etterhvert den ledende. Navnet
er avledet fra “Portland stein”, en
type kalkstein som ble tatt ut fra øya
Portland i England.

Gruven under Eidangerfjorden er en viktig råvarekilde for kalkstein til fabrikken i Brevik. Driften er nå kommet ned til 340 meter under havet.
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Norcems sementfabrikk i Brevik har gjennom mange år investert store midler i produsere sement med alternative råmaterialer og brensler. Dette gir produkter med lavere karbonavtrykk og mindre bruk av ikke-fornybare ressurser.

det som ble forsøkt på Mongstad,
men også nye og mer ukjente
teknologier som foreløpig kun er på
laboratorieskala nivå. De har også
etablert et testanlegg hvor de har
undersøkt fire alternative metoder,
og de kan bekrefte at teknologien
fungerer.
Selv om man klarer å fange CO2
fra sementproduksjonen gjenstår
et ubesvart spørsmål: Hvor skal
man gjøre av den? I dag benyttes
CO2 til en viss grad i oljeutvinning.
Det er mulig å lagre CO2 i berggrunnen, men dette er teknologi
som i liten grad er utviklet. Utfordringen om bruk, gjenvinning eller
lagring av CO2 er oppgaver hvor
Norcem opplever at staten og andre
aktører må komme på banen.

Norcem Kjøpsvik er verdens nordligste sementfabrikk, og en hjørnesteinsbedrift i bygda. Fabrikken
forsyner Trondheim og landet nordover med sement, og har også eksport blant annet til Russland.

FAKTA COIN
COIN jobber for å skape mer attraktive betongbygg
og -konstruksjoner. Attraktivitet impliserer estetikk, funksjonalitet, bærekraftighet, energieffektivitet, inneklima,
industrialisert bygging, forbedret arbeidsmiljø og kostnadseffektivitet i løpet av hele levetiden.
Innovasjonssenteret COIN ledes fra SINTEF Byggforsk og
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skal utvikle nye betongtyper, konstruksjonsteknikker og byggeløsninger. Målet er å bli ledende i Europa innen betongforskning.
Fordi betong både fungerer som varmemagasin og kuldereservoar kan materialet bidra til å sikre termisk komfort i
fremtidens bygninger. (fra SINTEF.no)
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Førde Sementvare

- fremtidsrettet produsent fra 1930
En firmareportasje kan handle
om imponerende omsetningsøkning, dedikerte ansatte
og fornøyde kunder. Alternativt om historien, som for
VA-fabrikker gjerne omfatter
en modig gründer, store utfordringer, solid innsats og nå gode resultater. Denne handler
om begge deler.

Den 1. februar 1930 etablerte Karl
Opseth det som den gang het Førde
Cementvarefabrikk. Allerede 3. mai
samme år skrev lokalavisa Firda: «Det
er gildt at nokon vaagar aa setje i
gang nye tiltak. Og her i Førde har
det vore lite av slik smaaindustrielle
tiltak, so her trengs det allermest» …
«Vi vil ynskje han tillukke med tiltaket
og vonar at det må gå.»
Det har gått, men de tjue første årene
var det ofte på hengende håret. Nå er
det forresten ikke småindustri lengre.

En riktig beskjeden start

Karl Opseth startet produksjonen i

et lite naust mellom elven og fjorden
i Førde. I begynnelsen gav fabrikken arbeid til to mann, men langt fra
hele året. De ”overlevde” ved å drive
anleggs- og støypearbeid i tillegg.
Karl Opseth leide en Apollo rørstampemaskin med doble former for
rør fra 4” til 12”, en taksteinmaskin,
en gulvsteinmaskin, en sementblander og en elektrisk motor på 3
HK. Den første omsetningen besto av
fire 6” rør til kr 1,15 per stykk.
I 22 år produserte han rør og kummer
i naustet. Produksjonsarbeidet ble i
hovedsak gjort for hånd, det samme
ble det lasting og lossing.

Alt innen VA og alt innen kjerneboring!
I fjor investerte bedriften i kjernebor på
300 mm. Den har Daniel Storevik ansvaret for.
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Underveis utvidet han naustet, men
forholdene må likevel ha vært ytterst
kummerlige.

Del av Basals historie

Kjell Ove Aardal, i hjullasteren til høyre, har kjørt trailer og hjullaster for Førde Sementvare
siden han fikk sertifikatet for 41 år siden, tre måneder etter ansettelsen.
– Allerede da jeg begynte her for 17 år siden ble jeg imponert over de to som kjører
hjullaster. En dag jeg så ut på området, jeg lyttet på walkien og det ble ikke sagt et ord over
den, så jeg at den ene sjåføren skulle løfte noen store stålringer. De var så tunge at rompa
på hjullasteren vippet opp, og han fikk ikke løftet de. Kjell var i nærheten i hjullasteren sin,
svingte inn bak ham, la gaflene bakpå lasteren foran seg og trykket den ned. Fortsatt uten
å si ett ord, beveget de seg helt parallelt, den ene som lastet stålringene, den andre som
dannet motvekt. De kjørte frem, snudde stålringene og synkronkjørte til jobben var over,
fortsatt uten at det ble sagt ett ord, forteller Per Ole Bruket, leder – VA.
På bildet utfører sjåførene forresten en standardoperasjon, hvor de samarbeider om å
vippe inntaksskjold.

På hjul i 40 år
Kjell Ove Aardal har vært ansatt ved Førde Sementvare i 41 år og har
ennå ikke fylt 60!
Først var han i produksjonen, så snart han fikk sertifikatet begynte han
å kjøre trailer. Senere gikk sjåføren over til å kjøre hjullaster og det gjør
han fortsatt.
– Hvorfor har du blitt værende her så lenge?
– Førde Sementvare har alltid vært en trygg og god arbeidsplass.
Her har vi for eksempel aldri opplevd permisjoner og det synes jeg
er veldig viktig.
Da han startet ble betongrørene presset sammen i ei skrustikke-form,
nesten som i ei syltepresse. Også når det gjelder transporten har det
selvfølgelig vært en fantastisk utvikling.
Førde Sementvare bruker hjullastere til så å si all lasting og lossing.
Fordelene er at de kommer til på utelageret der truckene ikke gjør
det, sjåføren har god oversikt og at hjullasterne er så fleksible. Kjell
Ove Aardal bruker sin til alt fra snørydding til å slå på lyset…
– En dag jeg så ut av vinduet, oppdaget jeg at han sto og pirket med
gaflene oppe på veggen. ”Hva er det nå du holder på med”, tenkte
jeg. Så plutselig kom lyset på!, forteller Bruket.
Kjell Ove Aardal ler: Ja, det du ikke kan gjøre med en 17-tonns
hjullaster, kan du bare la være. Det er da ingen grunn til å gå ut for å
slå på lyset!
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I dag ligger det som nå heter
Førde Sementvare AS tett på gode
sandforekomster utenfor sentrum,
og eies og ledes av tredjegenerasjon ved Lasse Opseth. Med årenes
løp har bedriften flyttet to ganger,
gjennomgått oppkjøp, utvidelser og
sammenslåinger. Blant annet utvidet
Lasse Opseths far og onkel med
elementproduksjon og oljegrusavdeling i 1971. Innen VA-sektoren
valgte bedriften å satse tungt i 1999,
ved å kjøpe en fabrikk i Trøndelag og
en i Gudbrandsdalen.
– Vi så at vi enten måtte bli en del
av en større struktur eller vokse mer
lokalt, begrunner Opseth.
På slutten av 1990-tallet var norsk
VA-produksjon fortsatt preget av de
to forgjengerne til Basal, Alfanor og
PreBas. Med disse kjøpene ble Lasse
Opseth sittende med en fot i hver
leir. Han var overbevist om at både
markedet og bedriftene ville være
tjent med en sammenslåing og
presset på Alfanor for å få gjennomført en utredning knyttet til fordelene
ved en sammenslåing. Etter utredningen var det om lag 90 prosent
støtte for sammenslåing og Basal ble
realisert i februar 2001.

Suksesskriterier

– Basal har utvilsomt vært en styrke
for den norske VA-bransjen. Med
Basal har vi fått et bransjekontor som
på vegne av medlemmene, i hovedsak, arbeider med markedsføring,
standardisering og produktutvikling.
Dette er et arbeid langt ut over hva
den enkelte bedrift hadde vært i
stand til å gjøre selv, mener Opseth.
I vår solgte han avdelingene i Trondheim og Gudbrandsdalen til Loe
Holding AS og konsentrerer seg om å
utvikle driften i Førde. Siden 2000 er
omsetningen innen VA-sektoren der
firedoblet.
– For fem år tilbake var omsetningen innen VA og elementproduksjon samlet 45 millioner kroner. I 2011
var omsetningen oppe i 60 millioner
kroner og så fikk vi et nytt hopp i
2012, til 80 millioner kroner. Der har
vi holdt oss både i 2013 og 2014
forklarer VA-leder Per Ole Bruket.
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Imponerende resultat skyldes økt
aktivitet i området, samt nærheten
til markedet. En stabil arbeidsstokk
og fleksibilitet mellom bedriftens
avdelinger, er ytterligere plussfaktorer.
Innen VA er de store ordremassene
i hovedvekt knyttet til veianlegg
og kommunale anlegg. Etter hvert
har det blitt mye rehabilitering.
Gamle fellesledninger bygges om
til separatanlegg, med oppdatert
kapasitet.
Førde Sementvare har to selgere,
begge har tett og god kontakt med
kundene og ansvar innen ordremottak. Ingeniør Ståle Grepstad ble
ansatt 1981, mens Jan Skogstad har
vært ved bedriften siden 1997.

Førde Sementvare er kjent for å være ryddige, til å stole på og for god kontakt med kundene. Også
internt er dialogen god. Her er Per Ole Bruket, leder VA i samtale med Torstein Opseth.

Tett kommunikasjon

Ansettelsesår er et eget tema. Fabrikken har 47 ansatte og en gjennomsnittlig ansiennitet på 14 år. Per Ole
Bruket, leder innen VA, ble ansatt i
1998, og er fortsatt nesten for nybegynner å regne. Mannen med
lengst ansiennitet, Kjell Ove Aardal,
har vært ved Førde Sementvare i 41
år, og har ennå ikke fylt 60!
Per Ole Bruket er opptatt av å legge
til rette for å få det beste ut av hver
enkelt medarbeider. I 2009 nominerte de ansatte ham til gjengjeld som
kandidat til Ildsjelprisen i Sogn og
Fjordane.
Lederen av VA-avdelingen sitter på
ordrekontoret, midt i smørøyet, som
han selv sier, og har blant annet
ansvaret for å styre produksjonen og
transporten.
– Fordi jeg til enhver tid er helt
oppdatert på ordretilgangen, sparer
jeg mye tid når jeg skal planlegge
rekkefølgen på produksjonen og
transporten, forklarer Bruket.

Dagens eier Lasse Opseth ved bildet av sin
farfar, Karl Opseth som etablerte fabrikken.

Innen VA har Førde Sementvare alle Basalproduktene på lager til enhver tid. - Alle standardvarer er
brødvarer, og det skal vi ha inne når kundene trenger de, forklarer leder Per Ole Bruket.

VA-produksjonen og elementproduksjonen er organisert i to avdelinger. De holder til i samme
fabrikkbygg, har felles blander, samarbeider ved behov og har felles administrasjon.
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Brødrene Ulvestad
VA-fabrikken i Innfjorden

Hovedproduksjonen hos Brødr. Ulvestad Cementvarefabrikk AS er basert
på komplette betongavløpssystem for kommunaltekniske anlegg.
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Cementvarefabrikk AS
Nesten innerst i Innfjorden,
10 kilometer sør for Åndalsnes i Møre og Romsdal, ligger
VA-produsenten
Brødrene
Ulvestad Cementvarefabrikk
AS. Velkommen til en liten
bedrift med fullt sortiment.

Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS (BUC) ble etablert i
nærheten av sandressurser i Tresfjorden i 1926, om lag fire mil vest
for dagens fabrikk. Allerede i 1934
var de tilgjengelige sandressursene
der tatt ut. Eierne valgte å flytte
bedriften til nåværende lokasjon,
fremfor å frakte tilslaget. Her i
Innfjorden er det fortsatt tilstrekkelige sandressurser like i nærheten.
Det var brødrene Peder og Jørgen
Ulvestad som grunnla virksomheten.
Grunnleggerne drev bedriften til
annen-generasjon, brødrene Terje
og Rolf Ulvestad overtok ansvaret.

Rolf Ulvestad døde tidlig. Da drev
Terje Ulvestad virksomheten videre,
inntil sønnene hans, brødrene
Jørn og Reidar Ulvestad, overtok.
Sammen med søsteren Elin, er det
de som arbeider i og driver firmaet
nå.

Fullt Basal-sortiment

BUC har innleid sjåfør, men egen
lastebil og de har bestilt en
splitter ny. Dessuten har bedriften
en imponerende produksjon, sett
i forhold til antall ansatte. Brødr.
Ulvestad Cementvarefabrikk AS
har i nyere tid gjennomgått en
betydelig moderniseringsprosess.
Eierne har blant annet investert i
nytt betongblandeverk og datastyringssystem, samt moderne
formutstyr for produksjon av
kjegler, kummer og rør. Den lille
bedriften produserer selv kummer
og kumringer i alle dimensjoner
fra DN650 til DN2000, ig-rør fra
DN300 til DN800, samt falsrør i
DN1000, DN1200 og DN1400.
Som medlem av Basal leverer de

Jørn Ulvestad er daglig leder ved BUC, og involvert i hele driften. Her laster han et nytt lass med
VA-varer.
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imidlertid hele Basalsortimentet.
I tillegg produseres det spesialprodukter på forespørsel. For
noen år siden sluttet fabrikken å
produsere drensrør, nå vurderer de
å ta opp igjen den produksjonen i
DN150, DN200 og DN250.

Økende etterspørsel

– Gårdbrukerne har begynt å etterlyse betongdrensrør igjen. Da
plasten kom, var det vel spennende
å prøve noe nytt. Men nå er de på
vei tilbake til betong igjen, forteller
Elin Ulvestad.
Det
største
enkeltproduktet
fra VA-fabrikken i Innfjorden er
vannkummer med Uniklikk-konsoll.
Nå går det flest vannkummer i DN
1600. Tidligere var vannkummene
gjennomgående i mindre dimensjoner.
– Stadig flere ser verdien av å ha
tilstrekkelig plass i vannkummene.
Jeg har sett at de er beskrevet som
DN1400, men så kjøper de likevel
vannkummen i DN1600, forklarer
hun.

Kim André Hansen Gudfinnsson er innleid sjåfør hos Brødr. Ulvestad Cementvarefabrikk AS. I løpet av
sommeren kommer bedriftens nye lastebil.

Stor aktivitet

En bedriftsstart kan være så mangt.
De første brødrene Ulvestad startet
med sildetønneproduksjon. Det
var bruk for slikt i den tiden. Senere
gikk brødrene over til betongrørproduksjon. En tid ble det også
produsert
betongtakstein
og
betongstein i mursteinstørrelse,
såkalt Nopsastein.
For dagens VA-produsent utgjør
hele Møre og Romsdal hovedmarkedet, og de siste årene har
det vært riktig travelt. I Ulsteinvik,
administrasjonssenteret i Ulstein
kommune i Møre og Romsdal, er det
store skipsverft og annen mekanisk
industri. Der er det stor aktivitet
knyttet til boligbygging og veganlegg, hovedsakelig i forbindelse
med arbeidsplasser forbundet med
skipsbygging og supplybåter. Varer
som skal ut i nærområdet blir som
regel hentet av de lokale entreprenørene. Det som skal lengre ut,
frakter BUC.

Tar medansvar

Daglig leder Jørn Ulvestad er ett
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Fabrikken ligger mellom fjorden og hovedveien i Innfjorden, med storslagne fjell på alle kanter.

av medlemmene i Basals tekniske
utvalg. Et verv han opplever som
meningsfullt.
– Det gir meg anledning til å bli
med på å påvirke og skape nye
løsninger, og det er alltid interessant, forteller han.
Det betyr mye for bedriften å være
medlem av Basal. Produktutvikling,
kvalitetssikring og annonsering
er ressurskrevende, og behovet
overstiger det en enkelt bedrift kan
utrette alene.
– Både for oss og for sluttbrukerne betyr Basals bidrag mye. Jeg
ser også at kundene opplever

en trygghet når de velger varer
fra Basal-katalogen. Det gir en
garanti for å få kvalitetssikrede og
standardiserte produkter, mener
Elin Ulvestad.
Senvinteren i år ble blant annet
brukt til å totalrenovere kontorlokalene, i tillegg venter virksomheten på den nye lastebilen sin.
– Slike investeringer betyr vel at dere
ser lyst på fremtiden?
– Oppussingen av kontorene har
vi nå planlagt lenge. Men med god
ordretilgang og vekst i fylket ser vi
lyst på fremtiden. Vi gjør nå det da!
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Betongens allsidighet

fabrikkproduserte
avfallskummer
Når avfallet i Bergen i løpet av neste år skal
bort fra gatenivå og under bakken, er
Ølen Betong blant leverandørene til
de nye anleggene. Store kummer,
hver på 55 tonn, er prefabrikert
ved fabrikkene i Ølensvåg og
transportert landeveien til
Bergen.

– i b e to n g

Innendørs produksjon
sikrer kvaliteten.

Blant fordelene med
prefabrikasjon er at
arbeide i grunnen blir
minimalt. Det sparer
omgivelsene for stengte
veier og annen ulempe.

Stadig flere kommuner velger
å erstatte tradisjonelle søppelspann med nedgravde avfallskontainere. Med avfallet i
lukkede kontainere under
bakken reduseres brannfaren
betydelig, samtidig forebygges
spredning av avfall på bakkenivå,
fra avfallsspannene. Nedgravde
løsninger har større kapasitet på
mindre areal, det vil si at de er plassbesparende. I tillegg er løsning finere,
rent visuelt. Fire fem fordeler ved ett
tiltak altså.
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Prefabrikkert
betongkulvert
– i full veibredde
Norsk Betongindustri (NOBI)
har lang tradisjon for produksjon av prefabrikkerte kulverter
som underganger, for kryssing under vei eller jernbane.
B e tongel ementl øsningene
benyttes også som drenering
for større vannmengder eller
som teknisk “bygg” for spillvann, vann, overvann, gass og
varme.

Alle kulvertene blir produsert etter
ordre. På hjemmesiden til NOBI står
det at bredden på kulverten kan
variere fra 2 meter til 10 meter, og
høyder fra 1,5 meter til 5 meter. Det
er ikke helt sant. For nå skal NOBI
levere en prefabrikkert kuvert på 12
meter innvendig bredde. Med høyde
på 5,5 meter.
Dette er sannsynligvis den største
kulverten som hittil er prefabrikkert i
Norge.
Kulverten skal til et veiprosjekt på
Bømlo, hvor det på en veistrekning på
8 – 10 km, skal etableres ni kulverter.
I den største blir det gjennomgangstrafikk i begge retninger, samt fortau
på begge sider. De øvrige kulvertene
på prosjektet er av mer ordinære
dimensjoner. En er i 6 meters bredde,
de øvrige er 3 og 4 meter brede.
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Full fleksibilitet

– De fleste kulvertene vi leverer er til
ordinære gang- og sykkelveger. Disse
er som regel 3,1 m eller 4 meter brede.
Til vegtrafikk leverer vi mye innen
4, 5 m høyde og 4 meter bredde,
forteller Harald Lønning som er
ansvarlig for kulvertene i NOBI.
Ved fabrikken til NOBI blir kulvertene
produsert i seksjoner fra 1 til 2 meters
lengde. Så monteres de sammen
med ett U-formet element nede og ett
U – formet element oppe.
– Dersom kunder ønsker dimensjoner ut over standard, forskaler vi de i
egne former, og vi tilbyr kulvertene
ferdig prosjektert, levert og montert,
forklarer Lønning.
Rekordkulverten skal for øvrig fraktes
til Bømlo sjøveien, og på spesialhenger videre til prosjektet.
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Betongens allsidighet
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BRANSJENYTT
Landets største VA-produsent vokser
Lars Loe, eier av blant annet Loe Rørprodukter AS, har kjøpt BetoNor på Vingrom og i
Trondheim. Målet er å utnytte synergieffektene for fortsatt vekst.

De har de siste årene hatt lite egenproduksjon.
Avdelingen, som er sentralt plassert på Østlandet, har
spesialisert seg på boring, spesialtilpassing og tett
oppfølging av kunder i et område preget av vekst.

- Betongbransjen er som dagligvarebransjen. Det er
utfordrende å være i mellomsjiktet. Enten må en bli
stor og vokse, eller være liten spesialbutikk, mener
Loe.
Fabrikken hans på Hokksund er landets største og
blant Europas mest effektiviserte. Oppkjøpet av
BetoNor i Trondheim og Vingrom innebærer potensiale for betydelig vekst for selskapet. Ifølge Lars Loe
er kjøpet godt mottatt av de ansatte både på Vingrom,
i Trondheim og på Hokksund.

I utgangspunktet fortsetter virksomheten ved
avdelingene som før. Loe Rørprodukter har i flere år
hatt en avdeling i Trondheim basert på frakt av varer
fra Hokksund, og kjenner derfor markedet i området
godt allerede.
– Vi ser at det er et stort potensiale i Trondheim.
Produksjonen skal opprettholdes, men det er naturlig
at vi tar ut synergieffekter ved å la de to store VA-fabrikkene våre utfylle hverandre. Det er ikke sikkert det er
hensiktsmessig at begge produserer alle standardvarene, forklarer den nye eieren.

To avdelinger

Loes oppkjøp innebærer kjøp av eiendommene
begge steder. Avdelingen i Trondheim har utstyr for
produksjon av de fleste Basalproduktene. Fabrikken
har to betongblandere med tilhørende vognbaner,
samt stor og ledig kapasitet. Totalt fabrikkområde er
på over 60 mål. Selve bygget er 100 meter langt og
delt inn i tre haller, hvor den største er om lag 2000
kvadratmeter. Lager under tak er ca. 14 000 kvadratmeter. Langt fra alt har vært utnyttet.
Avdelingen på Vingrom er i motsatt ende av skalaen.

Stort potensiale

For avdelingen på Vingrom blir det mer hensiktsmessig å forhandle varer fra Hokksund, fordi denne
produksjonen er langt mer effektiv. Samtidig er
de spesialister på boring av kummer og spesialtilpassinger, og kommer til å fortsette med dette.
– Du har kjøpt opp andre virksomheter før. Hva blir ditt
neste kjøp?
– Jeg liker å holde meg nær de store byene. Men nå
skal vi først og fremst arbeide med å integrere disse og
konsolidere oss, svarer Lars Loe.

Gratulerer Holmen!
Unge Jørn Nilsen har passert 25 år som ansatt ved
Holmen Betong AS. Begivenheten ble markerte i
forbindelse med en personaltur til København.
Jørn er i dag produksjonsleder i fabrikken,
etter å ha vært innom de fleste funksjoner i
produksjonen fra han startet som 17-åring.
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VA-fabrikken i Trondheim er stor. Her er et betydelig potensiale i både
bygget og i eiendommen.

Lars Loe, eier av blant annet Loe Rørprodukter AS, har kjøpt BetoNor
i Trondheim og på Vingrom.

Avdelingen på Vingrom har utviklet kompetanse innen spesialkummer, boringer og lignende.

Ny logo for VA-produsenten i Sandnes
Basalbedriften i Sandnes, Skjæveland Cementstøperi, samarbeider tett med sitt søsterselskap
Multiblokk. Firmaene har flere felles kunder, felles eiere og felles mål. Over flere år har de arbeidet
stadig tettere for å hente ut synergier, blant annet knyttet til sin nye felles hovedsatsning innen
komplett overvannshåndtering. Der utvikler og produserer Multiblokk permeable dekker, mens
Skjæveland Cementstøperi har utviklet og produserer nye rør- og kumløsninger, som fordrøyer,
infiltrerer og leder overvannet ned i grunnen.
For å forsterke identiteten har Skjæveland Cementstøperi fornyet sin logo, og har valgt en logo
som er nesten identisk med Multiblokks. Kun navnene er ulike.
Multiblokk og Skjæveland Cementstøperi er imidlertid fortsatt to separate og selvstendige firma.
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BRANSJENYTT

Ølen sikrer tilstrekkelig tilslag
I fremtiden kan færre tilgjengelige forekomster
av natursand og økte restriksjoner på uttak føre
til knapphet på tilslag. For å sikre seg tilstrekkelig
betongtilslag i fremtiden etablerer Ølen Betong et
selskap med et mobilt knuseanlegg.

knust masse i betongen, resterende tilslag er natursand. Resepten har vist seg å gi tilsiktet kvalitet, og
betongvareprodusenten arbeider nå mot å kunne
lage betong basert på 100 prosent tilslag fra knuste
masser.

Nyetablerte Nor Aggregates AS begynner produksjonen av maskinsand allerede i mars og er etablert
sammen med Reddal Sand.
Det er viktig å ta hensyn til de naturressursene vi har.
For å sikre tilstrekkelig sand og stein til betongtilslag
vil Ølen Betong knuse egnede fjellmasser for lage
maskinsand til produksjonen sin.
Allerede benytter firmaet mellom 75 og 80 prosent

Knusing av fjell er en fremtidsrettet satsing. Ølen
Betong og Reddal Sand har lenge samarbeidet om
maskinsand i betong. For å få korrekt kvalitet kreves
nøyaktighet og høy kompetanse. Det er dette årlange
samarbeidet som har resultert i en ekspertise som nå
gav grunnlag for danningen av et nytt, felles firma for
produksjon av maskinsand.

NOBI med ferdigbetong, nå i Vestfold
NOBI Norsk Betongindustri AS og Hokksund Betong AS
har etablert Vestfold Betong i Stokke. Fabrikken leverer
nå ferdigbetong til markedet i Vestfold og omegn.
– Aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen er stor i fylket
og det er grunn til å tro at byggeaktiviteten øker ytter-

ligere de neste årene, mener daglig leder Dag Askeland.
Både NOBI og Hokksund Betong AS har lang erfaring
fra bransjen. Styreleder Karl Magne Sæland er klar på at
eierne har et langsiktig perspektiv med denne satsingen
og at Vestfold Betong opplever åpenbare fordeler med
tunge eiere i ryggen.
Det å ha så sterke fagmiljøer å
spille på er avgjørende for deler av
etableringen og den fremdriften vi
har opplevd til nå, forklarer Sæland.
Eierne har til nå investert ca. 10
millioner kroner i selskapet og
eier både fabrikken og tomten
på Borgeskogen industriområde.
Vestfold Betong leverer ferdigbetong
både til proff- og privatmarkedet.
Betongverket har en kapasitet på 60
m3 per time, og dette representerer
en ny storsatsning for NOBI.
Produksjonen er i gang hos Vestfold Betong.
Fra v. Christian Tetlie, Dag Nilsen, Karl-Magne
Sæland, Anett Lie, Morten Lie, Espen Mikalsen,
Trygve Olsen, Dag Askeland og Harald Ødeverp.
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Basal bedrifter med “Monster-rør”
Økt forekomst av ekstremnedbør gjør det nødvendig å legge betongrør av enda større dimensjoner. Nå leverer
to av Basals medlemsbedrifter ig-falsrør i DN 2400.

Ølen Betong
ig-falsrør med veggtykkelse på 25 centimeter, med dimensjon DN2400 i 1,5
meters lengde og en vekt på 8 tonn, er
produsert ved Ølen Betong.
Hvert rør rommer 6,7 m3. De nye igfalsrørene produseres for å ta unna store
vannmengder. De første rørene av denne
dimensjonen som ble produsert ved Ølen
Betongvare ble levert til et fordrøyningsmagasin.
– Med stadig større nedbørsmengder
vokser behovet for større rør som kan
ta unna overflatevann og unngå oversvømmelse. Disse rørene legges under bakken og kanaliserer vannet til
vannmagasiner, forteller Knut Magne Østenstad, salgsleder for VA-betongvarer hos Ølen Betong.

Loe Rørprodukter
Bildet er fra Loes prosjekt FV. 33 Totenvika hvor Loe Rørprodukter AS leverte
”monster-rør”. Det vil si ig-falsrør på DN
2400. Loe produserte rørene i mars, og i
april ble de montert av entreprenør Åge
Haverstad AS.
Loe Rørprodukter har også fått avtale
om en leveranse av ig-falsrør DN 2400
til Lillehammer, og en leveranse til et
fordrøyningsanlegg i Kongsberg. Der
utkonkurrerte for øvrig ig-falsrørene
plastrør i samme dimensjon.

2015 | VA-forum
VAforum 2015-1 Anne.indd 61

61

18.05.15 12:29

BRANSJENYTT

Nytt Bransjetreff hos
Narmo Betong
I 2014 turnerte Basal Norge med sitt fagseminar,
arrangert i samarbeid med Basal bedriftene. Seminarene ble meget godt tatt i mot. Så godt at ”turneen”
måtte utvides, og på Hamar har det vært et seminar
våren 2015 også.
Om lag 20 konsulenter og beslutningstagere fra
nærliggende kommuner deltok da Narmo Betong
inviterte til fagdag i april. Blant temaene var Basals
nyutviklede løsninger innen overvannshåndtering, samt Basals prosjekteringsverktøy og produkter
innen olje- og fettutskillere.

”Sikrere, tryggere og bedre” er stikkord fra Terje
Reiersens innlegg. Han er teknisk direktør i Basal AS
og informerte om ny stikkledningskum, samt om
utviklingen av nye konsoller til vannkum som følge
av Rørinspeksjon Norge sitt arbeid. Også Basals nye
kumløsning, Basal Briljant med perfekt hydrauliske
renneløp, samt Optiminikum, ble presentert for tilhørerne.
Underveis var det som vanlig på Basals møter godt
tilrettelagt for spørsmål og dialog. De besøkende
etterlyste endatil et oppfølgingsmøte. Det blir arrangert
før sommeren.

Funksjonelt, trivelig og nytt i Østfold
Nytt, trivelig og med
funksjonelle løsninger av
betong. Dette er Østfold
Betongprodukters nye
kontor.

Østfold Betongprodukter har oppgradert både
kontorbygget og hjemmesiden sin.
Det gamle kontorbygget var fra slutten av 1950-tallet.
Det nye er lyst, med fin utforming og innbydende
interiør. Bygget er i underkant av 60 kvadratmeter og
har to etasjer.
Bedriften lanserte nylig også en modernisert versjon
av sin hjemmeside. En høy grad av lokalkunnskap
samt nærhet til prosjektene, er blant bedriftens
konkurransefortrinn.
Østfold Betongprodukter produserer ringer, kjegler
og tipp-plater i DN1200 og justeringsringer i DN
650. I tillegg lagerfører de dimensjonene DN1000,
DN1400, DN1600 og DN2000. Betongspesialisten i
Østfold bløtstøper også kjegler og topplater, leverer
spesialkummer, utfører spesialstøp og bearbeider
produkter.
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Firmaets moderniserte
hjemmeside er oversiktlig
og informativ.
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NYHET!

Dimensjoneringsprogram
for beregning av fordrøyningog infiltrasjonsanlegg!
se www.basal.no

Når kommer kravet om å rense
urbant og forurenset overvann?

•
•
•
•

Basal betongrør - perfekt til
fordrøyning, rensing og
infiltrasjon i urbane områder!
Enkelt å slamsuge og rense
Lang oppholdstid
Stort slamfang

Drensledning

= God renseeffekt!

basal

- driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde
Sementvare AS · Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS ·
Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS ·
Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS ·
Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig
Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no
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Returadresse:
Basal AS
Lille Grensen 3,
0159 Oslo

NYHET!

Basal betongrør

Dimensjoneringsprogram
for beregning av fordrøyningog infiltrasjonsanlegg!
se www.basal.no

Perfekt til fordrøyning, rensing og infiltrasjon
Det er lovfestet at overvann i størst mulig grad skal tilbakeføres lokalt!
Et infiltrasjonsanlegg fordrøyer og tilbakefører
overvannet ved infiltrasjon. Når anlegget i tillegg
kan plasseres under parkeringsarealer slik at det
ikke går på bekostning av tomtearealet,
blir resultatet optimalt!
•
•
•
•
•
•
•

Kjent, enkel, rask og rimelig montering.
Gode inspeksjonsmuligheter.
God renseeffekt.
Ingen oppdriftsfare.
Enkelt å slamsuge og rense.
Tåler trafikklast med kun 0,5 m overdekning.
Ingen behov for membran eller fiberduk.

basal

Drensledning

- driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · BetoNor AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde
Sementvare AS · Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betongvare AS · Holmen Betong AS · Loe Rørprodukter AS ·
Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Narmo Betong AS · Jaro AS · NOBI Norsk Betongindustri AS ·
Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Sortland Sementvarefabrikk AS · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS ·
Østfold Betongprodukter AS
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Bare betong varer evig
Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no
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