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

Vi har akkurat avsluttet 2015. Basal-selskapene kan igjen se tilbake på et
godt år med vekst, selv om veksten i 2015 er noe mindre enn det vi har
hatt de siste fem årene.
Fra 2001 har selskapenes omsetning økt fra ca. 500 millioner kroner til
2000 millioner kroner. Over disse 15 årene er dette en vekst på 300 prosent,
noe som tilsvarer 20 prosent i gjennomsnitt. Årsaken er store offentlige
investeringer i veg, bane og VA, men vel så viktig er det at Basalselskapene har tatt store posisjoner i det norske markedet. Dette skyldes
selvfølgelig at byggherrer og brukere forstår nødvendigheten av robuste
VA-løsninger i betong, med 100 års levetid.
I løpet av året som gikk falt oljeprisen drastisk, fra 110 dollar fatet til
ca. 30 dollar fatet. Flere selskaper innen oljenæringen har sagt opp eller
permittert et betydelig antall ansatte, og blant underleverandører til
oljenæringen har det vært konkurser, flere kan komme. Mange dyktige
ingeniører vil nå finne jobb innen VA, både i kommuner og private
selskaper, noe som er positivt for vår bransje. I fremtiden har VA-bransjen
flere store utfordringer knyttet til klimaendringer, ikke minst når det
gjelder håndteringen av overvann på grunn av økt nedbør. For å møte
denne nye utfordringen, der 50 års nedbør og flom inntreffer stadig
oftere, trenger vi et stort antall dyktige ingeniører.
En annen utfordring vi står overfor er den store innvandringen til Norge,
med behov for å integrere og bosette flere mennesker. Dette vil også
skape vekst innenfor vår bransje, i likhet med investeringer i bolig,
barnehager, skoler og infrastruktur. Men det vil også skape større grad av
prioriteringer i de offentlige budsjetter når statens inntekter fra oljebransjen samtidig synker og kommunenes skatteinntekter reduseres.
Det vil derfor bli interessant å se om det offentlige investeringene innen
veg, bane og VA vil fortsette som tidligere, eller vil reduseres som følge
om omprioriteringer av offentlige investeringer.

Godt nytt år
Erik Bjørløw Dye
Administrerende direktør, Basal AS

Basal arbeider aktivt med produkt-utvikling
og har samarbeidspartnere innen gategods,
plastrørsystemer og fiberduker. Dette gir
gode priser og optimaliserte sluttprodukter.
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2400 mm

NORGES STØRSTE

AVLØPSRØR!

MED INNSTØPT GUMMIPAKNING

BASAL ig-rør DN2400
Ekstreme nedbørsmengder må håndteres for å ikke gjøre skade på veg og eiendom.
Store betongrør er det optimale valget når en har behov for å etablere stikkrenner,
overvannsledninger eller solide, varige og effektive fordrøyningsmagasin. Betongrør
har ekstrem styrke og lang levetid. På grunn av sin egenvekt ligger de stabilt og har
ingen oppdriftsfare. Betongrørene kan også legges i kurve!
basal

- driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Beisfjord Sementvarefabrikk 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 AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi AS ·
Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS
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Tema: Flomforebygging

NOU 2015:16

Lovutvalgets innstilling
Endringer i byggesaksbehandlingen og plan- og bygningsloven, et eget overvannsgebyr
samt krav om tømming av
sandfang er noen av de mange
forslagene til endringer som
«overvannsutvalget» la frem i
NOU 2015:16 i desember.
Været blir verre, blant annet med mer
ekstreme nedbørsmengder. Verken
overvannssystemene eller øvrig infrastruktur er dimensjonert for å håndtere
dette. 2. desember overleverte det
regjeringsoppnevnte lovutvalg sine
anbefalinger til klima- og miljøminister Trine Sundtoft i «NOU
2015:16 Overvann i byer og tettsteder.
Som problem og ressurs».
«Overvannsutvalget» har blitt ledet
av advokat Helge Skaaraas, en av
landets fremste eksperter på planog bygningsrett, og utvalget har
arbeidet sammen i halvannet år.

Betydelig kostnad

Problemet er kjent: Fortetning og
urbanisering gir flere tette flater og
redusert grøntareal. Resultatet er
økt avrenning. I kombinasjon med
intense og hyppigere regnskyll gir
det problemer av uante dimensjoner.

6

60 prosent av kommunene mener
at kapasiteten i overvannssystemet
ikke er tilstrekkelig til å håndtere
fremtidens nedbør. 40 prosent av
kommunene sier at overvannutfordringene utgjør en stor velferds- og
kostnadstrussel. Uten forebyggende
tiltak forventer utvalget at kostnadene forbundet med flomskader vil
øke i takt med nedbørsmengdene,
og resultere i kostnader på mellom
40 og 100 milliarder kroner i løpet av
en 40 års periode.

Infiltrasjon og fordrøyning

Målet for overvannshåndteringen er
å forebygge skade på bebyggelse,
infrastruktur, helse og miljø, og samtidig utnytte overvann som en ressurs.
Tiltakene skal i utgangspunktet være
samfunnsøkonomisk lønnsomme.
I følge utvalget kan vi ikke bygge oss
ut av problemet. Løsningen innebærer blant annet å infiltrere og fordrøye
overvannet lokalt, samt sørge for
trygg avrenning. Dette samsvarer
for øvrig med tiltak som allerede er
innført de senere årene. Basal har
også utviklet effektive system for
fordrøyning og infiltrasjon, samt
produkter som på en effektiv og trygg
måte kombinerer disse funksjonene.

Tiltak og pålegg

Utvalget mener at overvannsutfordringene i utgangspunktet bør løses

lokalt. Den enkelte har et særlig
ansvar for å håndtere overvann
på egen eiendom, men stat og
kommune bør ha et overordnet
ansvar.
Overvannshåndteringen
må ta hensyn til regionale og lokale
klimaforskjeller, noe regelverket i
følge lovutvalget må ivareta.
For å hindre forurensning foreslås
det krav om tømming av sandfang.
Dette blir vegeier sitt ansvar. Kommunene bør i følge utvalget pålegges
å inkludere hensynet til overvann
i sin planlegging, og at plan for
overvannshåndtering må være på
plass før det gis rammetillatelse.

Overvannsgebyr

Videre foreslås det at kommunene får
adgang til å pålegge overvannstiltak,
som å frakoble overvannet fra
ledningsnettet og å etablere lokalt
overvannsanlegg.
Finansieringen av tiltak foreslås via et
nytt gebyr for overvann. Kostnadene
forbundet med forslaget fra lovutvalget er for øvrig først og fremst
knyttet til gjennomføringen av tiltakene. Utvalget mener at disse vil tjene
seg inn over tid, i form av redusert
omfang av overvannsrelaterte skader
med påfølgende kostnader.
Forslagene skal ut på høring, før
videre behandling i regjeringen.
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Tema: Flomforebygging

Flomsikret
konserthuset
Stavangers nye konserthus har
en usedvanlig vakker beliggenhet. Byens påkostede storstue
er plassert helt i fjordkanten,
ved innseilingen til Vågen.
Bygget har, som konserthus
flest, en lang forhistorie og ble
åpnet av kronprins Haakon
den 15. september 2012.
Så, høsten 2014, var det like før
regnvann fra et betydelig areal på
oppsiden av konserthuset vasket
gjennom hele første etasjen av
bygget. I så fall ville vannmengden
ha forårsaket ufattelige skader.
Cowis avdeling i Stavanger, som
rett før hadde prosjektert en omfattende VA-ombygging like i nærheten, kjenner området godt og
fikk forespørsel om å prosjektere en
flomvei for Konserthuset.

Like under terskelen

I løpet av døgnet 7. september
2014 kom det 99,1 mm nedbør.
Den mest intense perioden var
mellom kl. 18.00 og 19.00, da det
kom 15 mm. Nedbørsmålingene i
Stavanger startet i 1938, dette er
den høyeste døgnmålingen som er
registrert.
Da styrtregnet kom, fulgte så og si
alt vannet fra et tettbygget areal på
oppsiden av konserthuset, et omlag
6000 kvadratmeter stort område,
veiene rett mot konserthuset.
– I 2014 var det mellom 200- og
250-årsregnet som kom. Problemet
var at vi hadde nesten tilsvarende
nedbør i 2013. Da var det noe
mindre vannmengder, men likevel
førte vannet i 2013 til store problemer i konserthuset. Da ble parkeringskjelleren og varemottaket oversvømt. I 2014 var det mellom 10
og 20 cm klaring før vannet rant
inn i selve bygget. Hadde vannet
kommet over terskelen ville det stått

i hele første etasje av konserthuset,
forklarer VA-ingeniør og prosjektleder divisjon vann hos Cowi i
Stavanger, Håkon Roger Galde.

Må etablere reserveløsninger

Overvannsløsningen i tilknytning
til Stavanger konserthus ble dimensjonert i henhold til gjeldende kriterier da bygget ble prosjektert. Etter
den tid er dimensjoneringskriteriene
endret på grunn av økte nedbørsmengder.
I september 2014 var situasjonen
spesiell. Da de store nedbørsmengdene kom, hadde det allerede
regnet så mye at alle grønne flater
var vannmettede. Derfor absorberte
ikke de grønne arealene på oppsiden
av konserthuset vannet, men dannet
isteden en vannsklie med omtrent
samme avrenningskoeffisient som
tette flater.
– Terrengutformingen, vannmettede
grøntareal og et betydelig omfang
tette flater gav vannet høy
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Flomvannet fosset ned bakken og inn i bygget via parkeringskjelleren
og varemottaket. Det opphøyde gangfeltet ledet vannet opp på
fortauet og forenklet tilgangen til åpningene.
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Tema: Flomforebygging
hastighet. Når vannet kommer på
den måten, nytter ikke ordinære
forebyggende tiltak som kjeftsluker
eller gaterister. Da renner vannet rett
over og forbi.
Med klimaendringene kan vi ikke
gå ut fra at det blir 200 år til neste
gang vi får slike nedbørsmengder.
Nedbørsintensiteten har økt, spesielle situasjoner vil oppstå igjen
og derfor må vi etablere reserveløsninger som flomveier. Vi har helt
andre utgangspunkt nå enn for bare
to – tre år siden, sier den erfarne
VA-ingeniøren.

Syv trinn mot flomskader

Med bakgrunn i overnevnte utfordring ba Stavanger kommune Cowi
om å foreslå tiltak som forebygger
at regnet kommer inn i kulturhuset
neste gang byen blir rammet av en
tilsvarende nedbørhendelse.
Håkon Roger Galde var selv i
området da det regnet som verst.
Han forsøkte å fotografere vannet,
men lyktes ikke – det regnet rett
og slett for kraftig. Til gjengjeld fikk
han observert vannet der det fosset
mot konserthuset, som et bredt
teppe som ble rullet ut i vill fart.
Der en på forhånd hadde ventet at
vannet ville fortsette rundt bygget
og ut i sjøen, valgte flommen
enkleste motstands vei og fosset inn
i parkeringsanlegget. Det som ikke
rant inn dit, flommet videre og inn
neste åpning i bygget, varemottaket.
Som svar på utfordringen har
Cowi utformet en syvtrinnsplan
hvor summen av tiltakene løser
utfordringene. Planen tar utgangspunkt i det eksisterende, etablerte
overvannsnett, med sluk og rør.
Et vesentlig poeng var å etablere
tiltak som reduserte hastigheten
på overvannet, og ledet det i riktig
retning. Av de følgende syv tiltakene
Cowi foreslo, er seks gjennomført
allerede.
1: På oppsiden av konserthuset
leder en vekk så mye overvann
som mulig, for å avlaste overvannssystemet ved konserthuset. Dette er
gjort ved at en har støpt om renneløp
i eksisterende kummer. Dermed
ledes alt vannet som kan ledes
vekk, over i et annet, nylig etablert
system, som er like i nærheten. Slik

heves kapasiteten i det eksisterende
overvannsnettet ved konserthuset.
2: Selve terrengutformingen var en
utfordring. Stor høydeforskjell fra
toppen av parken og ned førte til at
overvannet fikk svært høy fart. Som
tiltak to monterte en to sandfangkummer med kuppelrist for å fange
opp overvannet. Samtidig endret
de terrengfallet slik at alt overflatevannet renner ned mot slukene.
I forkant av en betongmur ble
terrengnivået senket, slik at vannet,
som renner forbi slukene, stoppes av
muren og ledes tilbake til kummene.
For å fange opp terrengvannet
benyttes ordinære kummer og sluk.
3: I adkomstveien som vannet fosset
gjennom, er det montert flere nye
sluk. Disse er mer strategisk plassert
enn de som opprinnelig var montert.
Slik får en samlet opp mer overflatevann før det når frem mot
bygget.
5: Da flomvannet kom fossende ned
veien, traff det et opphøyd gangfelt
og ble ledet inn på fortauet og mot
konserthuset. Cowi har prosjektert inn en åpen renne gjennom
gangfeltet, inn mot fortauskanten,
for å gi vannet anledning til å renne
videre ned veien og mot sjøen. Dette
punktet er ikke iverksatt ennå.
7: Flomvannet rant rett forbi eksisterende kjeftsluk. Derfor er det
anlagt asfaltvulster, ca. 20 cm brede
og 5 cm høye, som vil lede en større
mengde overvann inn i kjeftslukene.
6: Det sjette punktet er en lav dike
som er bygget opp langs den ene
siden av konserthuset. Diken følger
en sving i veien og skal forebygge
at vann fra tilførselsveien ledes inn
i parkeringshallen, varerampen og
selve konserthuset.
Diken er dannet ved at en har bygget
opp en vulst av smågatestein og
asfalt. Den er 10 cm på det høyeste,
og 1,7 m bred. Forhøyningen følger
hele kurven ved fortauet inn mot
parkeringsanlegget. Selve vulsten
er lagt med smågatesteinen, blant
annet for å bevare noe av preget
som er rundt konserthuset og la
flomsikringen gli inn som et visuelt
element. Samtidig er den utformet

som en ledelinje, men i dette tilfellet
en det en ledelinje for overflatevann.
En stor utfordring var lastebiler som
skal inn til varerampen, spesielt
utenlandske lastebiler er lave og en
måtte finne balansepunktet for hvor
høyt en kunne løfte området, før de
ble sittende fast i den opphøyde
fortauskanten. Etter bekymringsmeldinger
fra
driftspersonalet
på konserthuset, leide Stavanger
konserthus inn lastebiler for å teste
ut worst case-situasjoner før ombyggingen.
Fordi det var så kritisk å påse at
vogntogene kom over forhøyningen, ble ingenting overlatt til tilfeldighetene. Derfor benyttet Cowi
stikningsdata til en detaljert plan for
utforming av vulsten. Arbeidet ble
utført av Stangeland Maskin.
Prosjektet heter «Summen av tiltak»
og om de virker får en ikke svar på
før en får samme nedbørsintensitet
igjen, men etter beregningene skal
dette være tilstrekkelig.
– I etterkant, med den kunnskapen
og erfaringen vi nå har, kan vi si at
selve tilførselsveien burde vært
utformet med V-form. Men det var
ingen som kunne forutse at det var
et område på 6000 kvadratmeter
som soknet til arealet ved konserthuset når det kom ekstraordinære
vannmengder, minner ingeniøren
om.
Prosjektleder Stavanger konserthus:
Bjørn Mikalsen.
Prosjektleder Stavanger kommune:
VA-verket ved Åge Johan Vistnes.
Prosjektleder Cowi AS:
Håkon Roger Galde.
Prosjektmedarbeider Cowi AS:
Trygve Alexander Lende og Leif Leirvik.
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Et kritisk punkt var høyden på diket som skal
holde vannet i kjørebanen. Utfordringen var
å løfte fortauskanten tilstrekkelig, men ikke
så mye at lastebiler ble sittende fast.

Innfører krav om rammeplan for vann og avløp
Stavanger kommune har i et krav fra 26. august
2015 innført at det i forbindelse med alle større utbygginger skal følge en VA-rammeplan sammen med
førstegangsbehandlingen av alle reguleringsplaner.
I VA-rammeplanen skal en:
- analysere/vurdere om tiltaket kan være flomutsatt
- kartlegge flomveier i området og ut til resipient
- utarbeide flomveikart
- beskrive hvordan de ulike flomveiene skal
opparbeides, sikre vannvei på overflaten
Som alternative tiltak skal en:
- vurdere behov for å støpe vanntette kjellere/
parkeringsanlegg
- forme/arrondere terrenget for å sikre bygg og
lede vann
- sikre at det etableres fall fra bygg
- unngå å plassere nedkjørsler til parkeringskjellere
der vannet kan forventes å komme med store
nedbørsmengder
- utforme området/terrenget slik at det kan
aksepteres at området oversvømmes ved gitte
intervaller.
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En skal i tillegg vurdere alternative tiltak for
overvann, som
- grønne tak (eks. av sedum)
- regnbed
- permeable dekker
- lukket fordrøyning (magasin med regulert utløp)
Tidligere kom VA-konsulenten inn i prosjektene etter
at veiene og landskapet var utformet.
– Nå kommer vi inn så tidlig at vi på reguleringsnivå
kan fremme forslag, spesielt knyttet til overvannshåndtering og flomvei. Dette er en klar forbedring. Særlig det med å arrondere terreng er noe av
det de har savnet mest før. Det finnes ingen enkel vei
når det gjelder flomvann. Temaet er utrolig komplekst
og det er ikke mulig å kopiere løsning fra ett prosjekt
til et annet, understreker Håkon Roger Galde.
Når det gjelder flomveikart benytter Cowi ofte flyfoto
av tiltaksområde, i kombinasjon med et kotekart og
befaringer på området.
– Ofte må vi benytte eksisterende og nye veier som
flomvei. Vi tegner inn piler som viser hvor vannet vil
renne og kan sørge for at overvannet i området blir
håndtert innenfor det gitte arealet. Fordi en ikke kan
lede vann ut på annen manns grunn, må en være
forberedt på at det ved gitte intervaller kan bli behov
for å stuve opp overvannet. Derfor må en påse at vannet
samles på arealer hvor det ikke skader infrastruktur.
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Flomvannet fikk god fart ned bakken
og fosset inn i bygget via
parkeringskjelleren og varemottaket.
Det opphøyde gangfeltet ledet
vannet opp på fortauet og forenklet
tilgangen til åpningene. På grunn
av utfordringer knyttet til sykkel/
rullestol er det ikke etablert en
åpning mellom fortauet og
gangfeltet.
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Pionerarbeid innen
skadeforebygging
På oppdrag av Forus Næringspark AS har Cowi utarbeidet
overvannsplan. I prosessen har
de flyskannet området, de har
registrert alle høydedata ned
til 5 cm nøyaktighet og lagret
all data i en database. Nå kan
de simulere enhver tenkelig
overvannsrelatert hendelse.

Det har aldri vært noen store flomsituasjoner i Forus-området. Men hva
skjer dersom kanaler ikke renskes,

eller en får 200-årsregn når området
allerede er vannmettet? Hvor kan
området fortettes uten problemer
og hvilke områder bør en i hvert fall
ikke røre? Hvordan kan vi skape flere
vannspeil som det planlegges for i
Forusvisjonen. Utgangspunktet for
overvannsplanen var at utbyggere
tok opp temaet overvann med Forus
Næringspark.

Drenerte vekk vann

Forus ligger i grensene mellom
kommunene Sola, Sandnes og
Stavanger. Frem til 1906 lå det her
et vann kalt Stokkavannet, et grunt
vann med avløp til Gandsfjorden. For
å utvikle landbruksjord ble vannet

Forus næringsområde er relativt flatt og etablert
i et naturlig lavbrekk. Lavbrekket har tunneler
som fører vannet til fjorden. Overvannsnettet
med tilhørende kanaler, ble dimensjonert tidlig
på 1970-tallet.
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drenert vekk via en 500 meter lang
tunnel til Sola. Resultatet var et stort
tilgjengelig landbruksområde.
Tyskerne etablerte flyplass på Forus
under krigen. Etter krigen oppsto
tanken om å benytte dette området
til industri. Forus Tomteselskap AS ble
stiftet i 1968, dette ble senere til Forus
Næringspark AS. Arbeidsområdet har i
hovedsak vært knyttet til nærings- og
industriutbygging. Nå er Forus et av de
mest produksjonsintensive arealene
i landet, med småindustri, handel,
kontorbygg og annen næring, fordelt
på om lag 2500 bedrifter og 40 000
ansatte.

Krav fra byggherrer

– Det var spesielt utbyggere på Sola
som etterspurte hvilke høyder det
var trygt å bygge på og som lurte
på om det var utarbeidet planer
som ivaretok hensynet til høyder
og overvannshåndtering spesielt,
forklarer Inge Håland, prosjektleder
fra Forus Næringspark AS.
Både ved fortetting og ved utbygging
av nye områder er det vesentlig å ha
kunnskap om hvilke følger inngrep
kan få for eksisterende og ny infrastruktur.
I arbeidet med Vannplanen innhentet
Cowi alle tilgjengelige kartdata fra de
tre berørte kommunene.
– Vi så tidlig at det var mangler ved
kartdataene. Men Cowi (den gang
Østlandskonsult) har vært med på å
prosjektere området siden 1969, så
vi har hatt tilgang til hele arkivet. Og
til alt hell er de som startet med dette
arbeidet da, fortsatt aktive. Ingeniør
Sverre Finnvik er godt passert 70 år,
men er fortsatt på kontoret daglig,
forklarer sivilingeniør Hans Vebjørn
Kristoffersen, prosjektlederen hos
Cowi.
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Hans Vebjørn Kristoffersen har ledet pionerarbeidet Cowi har gjort på oppdrag av Forus
Næringspark AS.

Nå er all kunnskapen samlet. Overvannsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Cowi, Forus Næringspark og Stavanger, Sandnes og Sola
kommune. Den er finansiert av Forus
Næringspark, og en referansegruppe
bestående av kontaktpersoner fra
kommunene har deltatt på møter
underveis.

5 cm nøyaktighet

Ofte kan en basere seg på terrengkartene, men fordi Forus er så flatt,
var det gjerne 100 meter mellom
hver kote. Mye kan skje på 100 meter,
derfor måtte man innhente mer
detaljert data. Cowi har egne fly. På

et tidspunkt hvor et fly hadde vært
på oppdrag i Haugesund og skulle
til Time, benyttet de anledningen til
å laserskanne Forus. De innsamlede
dataene ble bearbeidet ved Cowis
kartavdeling, og informasjonen ble
overført til kart med rutenett på 1 x 1
meter, og med en høydenøyaktighet i
ruten på 1 cm.
Samtidig har en innhentet nedbørsdata for Forus for de siste 30 årene,
og så klart lagt til en klimafaktor. I fjor
fikk Sola kommune plassert en vannog nedbørsmåler i Foruskanalen slik
at de også har fått kalibrert modellen
mot reelle tall.
På bakgrunn av all tilgjengelig data

har Cowi utarbeidet en dynamisk
modell hvor de kan simulere alle
mulige hendelser, og få full oversikt
over konsekvensene i hver minste
detalj.

Simulering i terrengmodell

I modellen kan en stenge av slukrist,
stikkrenner etc, eller simulere et regn
som er så kraftig at kummer går fulle,
for så å se hvor vannet tar veien.
I modellen kan en plotte inn ulike
nedbørs- og gjentaksintervaller, og
få en visuell visning av hvor overvannet vil samle seg og hvor høyt det
vil stå i terrenget. Modellen kan benyttes til å lage beredskapsplaner,

Skjermbilde av terrengmodellen for Forus i bruk. Her
simuleres en 200 års flom under normale omstendigheter.
Dvs. slik vil vannet samle seg når nedbøren kan flomme
fritt.
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avdekke kritiske punkt, og hvilke
bygg som må evakuere dersom det
kommer katastroferegn. I tillegg er
den et nyttig verktøy for fremtidig
utbygging og fortetting.

inn på parkeringsplasser ved flom.
Med litt konsekvent planlegging, så er
det ikke så mye som skal til før dette
kan gå godt.

Fremtidige konsekvenser

Anbefalingen er at alt som i fremtiden
bygges på Forus, registreres i
datamodellen slik at denne oppdateres
fortløpende. Motivasjon er også at alle
som ønsker å bygge nytt, tar hensyn til
planen og forholder seg til denne.
Forus fremstår i dag som et betongog asfalttett område med næringsbygg, veger, parkeringsplasser tett i
tett. «Forus-visjonen» er en plan for
hvordan Forus skal se ut i fremtiden,
der det anbefales lokale overvannsløsninger basert på blå-grønne tiltak.

Hva har en så lært? En har lært at
overvannsnettet ble dimensjonert
tilstrekkelig da det ble etablert på
1970-tallet, og at hovedkanalene
fortsatt har tilstrekkelig kapasitet.
Fordi området er så flatt, fylles kanalen
fort, og når det skjer, vil vannet stuve
seg opp i rør og kummer. Men fordi
kanalen har tilstrekkelig kapasitet,
fungerer den som et lokalt fordrøyningsanlegg.
– Systemet er robust og fordi en har
vært konsekvent og i all hovedsak
unngått kjellere på Forus, oppstår ikke
de store hendelsene. Men hadde det
vært kjellere her, ville en i praksis hatt
problemhendelser det meste av tiden,
forteller prosjektleder Hans Vebjørn
Kristoffersen.
– Hva med fremtidig utbygging og
fortetting?
– Da bør en etablere fordrøyningsmagasin for å unngå å «spise opp»
den ekstra kapasiteten som fortsatt
er i systemet. I tillegg bør en løfte
byggene noe opp fra veiene, slik at en
om nødvendig kan la vann strømme

Jan Arvid Jakobsen,
overingeniør kommunalteknikk
Sola

Storparten av vannet som transporteres fra
Forus går gjennom Sola. På Sola-siden er det
Sola kommune som eier og drifter kanalen som
der heter Joakanalen.
– Foreløpig svelger kanalen unna, men gjennom
Cowis arbeid ser vi at forholdene kan endres
med fremtidige økninger i nedbørsmengden
kombinert med havnivåstigning. Når havnivået stiger vil det gi økt trykklinje inn i kanalen.
Vi har allerede tatt inn i kommuneplanen for
Sola en fremtidig båndleggelse av området
langs kanalen, slik at kanalen kan utvides
dersom det blir aktuelt i fremtiden, forklarer
Jan Arvid Jakobsen. Han er overingeniør
kommunalteknikk Sola.
I følge ham har vannmåleren i kanalen gitt dem
mye god informasjon.
– Det er viktig å få dokumenterte tall på
vannmengden. Først ble vi litt overrasket,
fordi vi så at kanalene på Forus gikk fulle
vedforholdsvis liten vannføring. Samtidig
viser Vannplanen- og avløpsmodellen til Cowi
at det er en veldig kapasitet i rørnettet og de
store flatene på Forus. Det bekrefter at det
er avgjørende å bygge uten kjeller på Forus.
Dette har vi alltid vært opptatt av, og nå har
vi fått det bekreftet gjennom vannplanen fra
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Forusvisjonen

– Planen gjør det lettere for oss
når vi skal arbeide med fortetting i
området, og med tanke på utbygging
av områder som ikke er utbygget.
Modellen viser at det er få områder
som er kritiske, men ved spesielt
kraftig nedbør ser vi at mye vann kan
samle seg på området ved golfbanen
og langs kanalene. Vi skal åpne opp
Forus, legge til rette for gående
og syklende og la det bli mer liv i
området. Dette arbeidet blir lettere
nå når vi har vannplanen. Ikke minst
gir den en trygghet for fremtidige
utbyggere, understreker Inge Håland
fra Forus Næringspark.
Han berømmet for øvrig Cowi for et
utmerket arbeid, og kommunene for
deres innsats knyttet til innsamling
av data.

FAKTA
Konklusjonen på Vannplanen for Forus er blant annet at kanalen og
tunnelen fortsatt har tilstrekkelig kapasitet, men deler av ledningsnettet som fører vannet til kanalen er underdimensjonert i forhold
til fremtidige behov. Derfor bør en begynne å etablere fordrøyningsmagasin på Forus, i tillegg til å planlegge for areal hvor vannet kan
samles ved flom.

Cowi. Vannplanen vises også behov for lokal
fordrøyning ved fremtidig utbygging. Derfor
blir planen også et godt verktøy som vi kan
bruke som dokumentasjon på dette.

Bjørn Zimmer Jacobsen,
seksjonsleder forvaltning
VA-verket Stavanger kommune:

Det som gjør denne vannplanen så spesiell er at
de har bygget opp en god hydraulisk modell og
koblet den mot en god terrengmodell. Det gir oss
et totalverktøy som baserer seg på kapasiteten
i ledningsnettet. Foreløpig er resultatet så nytt
at jeg ikke har fått inngående kjennskap til
detaljene ennå, men dette fremstår som et veldig
solid arbeid der alt det grunnleggende er på
plass. I den nye kommuneplanen for Stavanger
har vi besluttet at hele kommunen skal flomveikartlegges. Overvannsplanen vil være et godt
verktøy for å kvalitetssikre de metodene som blir
lagt til grunn for dette arbeidet. For kapasitetsanalyser er dette også et veldig interessant
verktøy, som vi kommer til å bruke i konkrete
analyser, understreker han.
Bjørn Zimmer Jacobsen tar opp et annet
vesentlig moment:
– Det er ikke alltid vi ser hele rekkevidden av et
nytt verktøy umiddelbart. Jeg tror at vi nå har
fått et høykvalitetsverktøy som vi kan få nytte
av på områder som vi ikke kjenner til per i dag.

Senioringeniør Kirsten Vike,
fagansvarlig for avløp Sandnes
kommune

Kirsten Vike har fulgt prosjektet fra starten.
– Overvann er noe vi i Sandnes kommune
er opptatt av med tanke på fortetting og
klimaendringer, og ut fra at ledningsnettet er
dimensjonert ut fra andre forutsetninger og
kunnskap enn vi har nå. Spesielt viktig er det
å kartlegge og visualisere hvordan situasjonen
er i dag og bruke kunnskapen når en planlegger videre, enten det gjelder endringer innen
eksisterende tomter, eller en planlegger med
nye utbygginger. Med vannplanen for Forus vet
vi mye mer om hvor problemene kan oppstå,
slik at vi kan unngå å bygge der det er kritisk.
Takket være modellen, ser vi også hvilke
konsekvenser en utbygging i ett område kan
få for andre områder, i og med at dette er en
modell hvor vi kan simulere alle hendelser.
Dette er noe av det som er verdifullt med slike
modeller, forklarer hun.
Sandnes kommune har planer om å komme i
gang med flomveikartlegging. Det er meningen
å starte med de tettest bebygde områdene i
og ved sentrum, men på sikt er målet å flomveikartlegge hele kommunen.
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Norges største avløpsrør!
Med innstøpt gummipakning

De siste årene har nyhetssaker
om ekstreme nedbørsmengder
og skader på veg og eiendom
stadig dukket opp i norske
medier. Skader for millionbeløp er dessverre ikke uvanlig.
Det blir stadig tydeligere at det
er svært viktig å beregne for
disse økende nedbørs intensitetene, både når det gjelder
etablering av nyanlegg og ved
utbedring av gamle.
Stadig flere etterspør store rør for å
ta unna de økende vannmengdene.
Basal sine medlemsbedrifter møter
denne etterspørselen ved å starte
produksjon av ig-falsrør DN2400.

Dette er Norges største avløpsrør
med innstøpt pakning!
Behovet for utvidet kapasitet innen
overvannshåndtering har gjort at
Basal-medlemmer nå produserer
ig-rør DN 2400 i 1,5 meter lengde.
Hvert rør rommer 6,7m3. Store
betongrør er det optimale valget
når en har behov for å etablere
stikkrenner, overvannsledninger eller
solide, varige og effektive fordrøyningsmagasin.
Betongrør har ekstrem styrke og
lang levetid. På grunn av sin egenvekt ligger de stabilt og har ingen
oppdriftsfare.
Fordi
betongrør
er kjøresterke kan fordrøyningsmagasinene og overvannsledningene monteres i ledig areal i vegkroppen og under parkeringsanlegg.

Miljøvennlig

Betongrør er en miljøvennlig løsning.
De produseres av naturproduktene
sand, grus, vann og kalk/sement. Når
man skal gjøre miljøvurderinger er
det særdeles viktig og også ta med
forhold som levetid og transport.
Basal har den senere tiden gått i
motsatt retning enn konkurrentene
og økt kravet til veggtykkelse og
styrke, for å levere rør med økt levetid.
Når en i tillegg vet at den største
miljøbelastningen er forbundet med
graving, uttak og bearbeiding av
masser rundt rørene, sier det seg selv
at betongrør som ofte kan tilbakefylles med oppgravde eller utsprengte
masser blir det foretrukne valget ut
fra at miljøperspektiv.
Kundene har tatt vel i mot de nye
ig-rørene i DN 2400.
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Eirik Sør-Reime, leder for kommunalteknisk avdeling i Hå, beskriver flomsituasjonen i Hå den 7.8.2014, da det på det mest intensive kom 73 millimeter
nedbør på en time.

Overvannshåndtering og
Hå kommune var kommet godt
i gang med skadeforebyggende
tiltak da flommen rammet
07.08.2014. Denne artikkelen
handler om erfaringene deres,
hva kommunen gjør for å
skadeforebygge og om økning i
kommunale avgifter.

Jærkommunen Hå består av flere
tettsteder; Nærbø, Varhaug, Vigrestad og Brusand. Ogna og Sirevåg.
Målt i antall husdyr er Hå Norges
største landbrukskommune, men
i motsetning til andre landbrukskommuner har Hå knapt nok
verken utmark eller myr. Her er det
meste bebygget eller dyrket mark.
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Og landbruksjorden er i stor grad
i hellende terreng ned mot tettbebyggelse.

Flomsikring startet tidlig

Kommuneledelsen var klar over
at kommunen var flomutsatt og
hadde allerede iverksatt flere tiltak
før flommen inntraff.
– Det er ikke så lenge siden flommen
i København. Vi følger med på
oversvømmelsene på Østlandet
og vi har fått varsler om at det blir
varmere, våtere og villere, innleder
Eirik Sør-Reime.
Han er leder for kommunalteknisk
avdeling i Hå og kommer fra
Vigrestad, tettstedet som ble
hardest rammet da flommen kom.
I 2008 innhentet kommunen,
samtidig med andre kommuner i
området, oppdaterte IVF-kurver

(Intensitet, Varighet, Frekvens) fra
Meteorologisk institutt.
– Tallene vi hadde var for gamle. Vi
forholdt oss til utdaterte nedbørsdata for dimensjonering av
overvannsmengder. De oppdaterte
verdiene viste at det hadde vært en
betydelig økning i nedbørintensiteten den senere tiden, og verdiene var vesentlig høyere enn det vi
var klar over.

Endret nedbørsverdiene

Dimensjonerende ti-minuttersregn,
var 160 liter per sekund per hektar
med tjue års gjentaksintervall for de
gamle verdiene. Basert på de nye
historiske data fra Meteorologisk
institutt endte en opp med verdier
på 262 liter per sekund per hektar.
Så la de til en klimafaktor på 20
prosent, etter anbefaling fra NVE,
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Under flommen gikk bekker på tvers av tidligere retning.
Det oppsto også nye elveløp som fylte boliger med vann,
på områder hvor det aldri hadde vært antydning til
overvannsproblematikk før.

I jordbrukskommunen er det knapt nok verken utmark eller myr. Flomvannet dekket
store deler av det nesten flate terrenget.

skadeforebygging
fordi en ventet ytterligere forverring.
Nå vurderer kommunen for øvrig
om det er på tide å igjen hente inn
nye IVF-kurver.
– Etter oppdateringen i 2008 var vi
plutselig oppe i 315 liter per sekund
per hektar på ti-minuttersregn,
med tjue års gjentaksintervall.
Det er en dobling. I tillegg tok vi
en gjennomgang av avrenningen
basert på blant annet tall fra Bergen,
og konkluderte med at vi ikke
kunne bruke avrenningskoeffisienter lavere enn 0.5. Vi mente at hvis vi
la til grunn en avrenning på 0,75 på
vanlig boligfelt, og 0,85 på konsentrert tettbebyggelse, ville vi ha en
noenlunde korrekt dimensjonering
for avrenningen i tettbebyggelse,
utdyper han. På dyrket jord har vi
valgt å bruke minimum 0,5 som
avrenningsfaktor.

Oppdimensjonerte rør

På bakgrunn av gjennomgangen
vedtok Hå kommune på slutten av
2008 at det ikke skulle monteres
overvannsrør med dimensjoner
under DN 400 i noen av smågatene
knyttet til tettstedene i kommunen.
Årsaken var at en ville etablere
en bedre lagringskapasitet i
overvannsrørene. Men en visste
at dette ikke var tilstrekkelig til å
håndtere overvannet fra landbruksarealene som omkranser tettbebyggelsen og gjør disse spesielt
flomutsatt.
– Vi har over tid observert at når det
regner på gjennomvåte områder,
eller ved tele, kommer vannet
fossende fra jordbruksområdene og
inn til tettstedene. Og da kommer
vannet fort. Dyrket jord gir langt
mer avrenning enn udyrket mark,

og de siste årene er betydelige
områder på oppsiden av sentrum
blitt dyrket. Når vi sammenlignet
oss med for eksempel København,
så vi at her er det fare for flom,
forklarer Eirik Sør Reime.

Startet skadeforebygging

Avdelingen startet det flomforebyggende arbeidet blant annet
med å kartlegge ledningsnettet i
kommunen, strekk for strekk. Så,
i 2012, deltok Eirik Sør-Reime på
en Tysklandstur i regi av Norsk
Kommunalteknisk Forening. Den
gav mange grunner til ettertanke. I
Tyskland så deltakerne på flomforebygging i praksis, blant annet
gjerder som var etablert for å holde
flomvann utenfor bebyggelse.
– Det så i utgangspunktet urimelig
ut. Gjerdene var godt innpå

2016 | VA-forum
VAforum 1 2016 A.indd 17

17

19.01.2016 10.23

Tema: Flomforebygging

FAKTA
Avrenningskoeffisienten
viser hvor stor andel av
nedbøren som renner av på
overflaten.
Ved valg av avrenningskoeffisient for beregning,
vurderes blant annet faktorer
som
arealet
størrelse,
helning, andel impermeable
flater, langvarig regn, marktype osv.

Nå oppdimensjoneres deler av ledningsnettet i Hå kommune, som ett ledd i det forebyggende
arbeidet. I fjor hevet de kloakkavgiften med 30 prosent.

land og gikk 4 – 5 meter opp langs
husveggene, mens bekken var
langt der nede. Tre uker etter turen
fikk Tyskland en kjempeflom.
Da fikk vi bekreftet at tiltakene var
nødvendige. Etter den erfaringen
sa jeg at nå må vi gjøre noe med
Vigrestad, som er noe av det mest
flomutsatte vi har, forteller han.
Lederen av den kommunaltekniske
avdelingen forberedte kommuneledelsen på at de måtte iverksette
store tiltak. I mars 2014 engasjerte
kommunen flomspesialist Halvor
Øverland i det tyske firmaet Bleisire
Øverland for å starte arbeidet.

Da flommen kom

Våren og sommeren 2014 var
usedvanlig varm og tørr, med
virkelig vakkert vær.
7. august 2014 var det meldt kraftig
nedbør. Isteden kom et monsterregn. På det mest intense fikk
deler av Hå kommune 73 millimeter nedbør i løpet av en time. I all
hovedsak kom regnet fra kl. 03.00
til 09.00. I løpet av de seks timene
ble det målt 185 millimeter som
den høyeste registrerte nedbørsmengde i området.
Resultatet var blant annet at
småbekker ble til elver på avveie,
med ca. 20 kubikkmeter vann i
sekundet. Elvene dannet nye løp,
fosset på tvers av tidligere leier,
gjennom sentrum og over sine
bredder på områder hvor en aldri
hadde tenkt at slikt kunne skje.
Sentrum måtte stenges, og i en
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periode var det overhengende
fare for at vannet skulle grave vekk
asfalten på Riksvei 44.

Observerte vannet

Da han kjørte til jobb den
morgenen, ante Eirik Sør-Reime
ingen ting om det som kom. Det
vil si, noe ante han nok. Det var
meldt kraftig nedbør, han kjenner
godt den flomutsatte kommunen
og startet hjemmefra litt tidligere
enn vanlig. På vei til kontoret ble
han møtt av en bekk som flommet
over kjørebanen, istedenfor å gå i
stikkrennen under.
En nærmere beskrivelse av flommen
er i egen sak. Les mer om flommen der.
Eirik Sør-Reime er født og oppvokst
på Vigrestad, og har bodd der hele
sitt liv. Han kjenner detaljene i
terrenget og så og si hver bekk og
hver kum. Da han forsto at nå var
flommen et faktum, bestemte han
seg for å observere hvordan vannet
oppførte seg. Han kjørte rundt i
flere timer.

Fortsetter etter planen

– Undervegs tenkte jeg blant annet
på dette med avrenningen. Det var
så tørt at knapt noe av vannet trakk
ned. I tillegg sto gresset halvhøyt
på alle jordene. Da vannet kom
fossende, ble gresset vasket flatt
og dannet ei vannsklie. I etterkant
har vi registrert at avrenningen
på dyrket mark på oppsiden av
Vigrestad var nær 1,0, forklarer han.
I etterkant er nedbørsmengden

simulert. En har blant annet sett på
om simuleringene samsvarer med
virkeligheten. Svaret er noenlunde ja.
Etter flommen har kommunen
fortsatt med det skadeforebyggende arbeidet som var påbegynt, men
nå basert på reelle data i form av
registrerte nedbørsmengder fra
private, elektroniske målere.

DN 2000 i vegen

Konklusjonen i Hå kommune er at
en ikke kan basere seg på én form
for tiltak. Løsningen for flomforebygging må bestå av flere trinn.
Dette samsvarer for øvrig med
anbefalingene fra flomspesialist
Halvor Øverland.
– Det riktige blir en kombinasjon av
nye, oppdimensjonerte rør, tiltak i
bekker, avskjæringer og en åpen
flomvei, forklarer Sør-Reime.
Det første forslaget er å oppdimensjonere overvannsnettet, blant
annet med ny overvannsledning på
DN 2000 i eksisterende fylkesvegtrasé. Denne ledningen vil håndtere
overvannet ved normalnedbør.
Ved større nedbørsmengder er
det avgjørende at bekkene svelger
unna. Da de store vannmengdene
kom, ble inntaksrør neddykket i
vann på grunn av for liten kapasitet.
Blant forslagene er å senke bekker
for å øke kapasiteten nedstrøms.
Videre foreslås det å avskjære
og demme opp rundt bestemte
områder, for å lede vannet dit det
gjør minst skade. Siste trinn i det
flomforebyggende arbeidet vil være
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å lede overvannet ut i vegen, slik at
det blir mindre skader på boliger.

kapasiteten på rørstrekket ikke
overskrides, sier Sør-Reime.

Kritisk til påslipp

Hå kommune er langt fra ferdige
med alle konklusjonene, og foruten
tiltakene i Vigrestad må de foreta
flomforebygging i Nærbø, Varhaug
og på Brusand. Totalsummen for
skadeomfanget foreligger heller
ikke ennå. Den største enkeltskaden kommunen kjenner til, var
på i overkant av 10 millioner kroner
knyttet til ett bygg. I et annet bygg
ble ni biler ødelagt. Eirik Sør-Reime
er rimelig sikker på at kostnaden i
Hå ender på pluss/minus 150
millioner kroner, for seks timer
styrtregn.
– Hva nå?
– Vi kommer med våre anbefalinger
i budsjettforslaget, så blir det opp til
politikerne å avgjøre hva som skal
gjøres i hvilket tempo. Flomforebygging innebærer betydelige
kostnader. Men hvis prisen for seks
timers regnvær er 150 millioner
kroner, så kan du komme ganske
langt med 150 millioner kroner i
sikringstiltak, minner han om.

– Tankene går i retning av å bygge
om fylkesvegen slik at den blir en
åpen flomvei. Da kan den transportere vekk overvannet, og forhindre ødeleggelser i bebyggelsen.
Å åpne opp i sentrum blir imidlertid en stor utfordring. Jernbanen
krysser gjennom tettbebyggelsen,
alle arealene i sentrum er bebygd
og alle bekkene ligger allerede i rør
i eksisterende veger. Men det må
drastiske tiltak til, understreker han.
Kommunalteknisk avdeling i Hå
er også opptatt av å se på dimensjoneringen av slisserenner og
sluker, for eksempel når det gjelder
Basal Qmax Storm.
– Å dimensjonere rør og gater
riktig, blir en omfattende jobb. Vi
må dimensjonere slukene korrekt
for å prioritere å redde boligene og
andre bygg. Så må resten av vannet
bare gå ut i gatene. Slipper vi alt
overvannet ukritisk inn i rørnettet,
sprenges kapasiteten, og vi risikerer oppstuvning og at vannet ledes
tilbake mot boligene. Reduksjonen
må foretas ved taktisk plassering av sluk og innløpsrister slik at

Betydelige kostnader

Store dimensjoner

Noen tiltak er allerede iverksatt. I
Nærbø sentrum monteres i disse

dager en overvannsledning av
betong på DN 2000. Lederen for
kommunalteknikk er krystallklar på
hva han mener om dimensjonering.
– Vi er rause med dimensjonene i
rør-sammenheng. Det er bedre å
legge for store dimensjoner, enn
for små. For husk – nå graver vi opp
og legger oppdimensjonerte rør i
traséer hvor en allerede har lagt rør.
Det er ikke prisdifferansen på rørene
som er utslagsgivende, kostnaden
ligger i selve grøftearbeidet. Det er
først når vi kommer opp i dimensjoner som DN 1600 og DN 2000 at
det er kostnadsdifferanser å snakke
om. Selv med 2-meters rør er prisen
på rørene kun 10 til 15 prosent av
totalkosten.
– Men det skal betales?
– Ja, og i fjor hevet vi kloakkavgiften med 30 prosent. Det vakte
ingen reaksjon. Vi fikk full aksept
for dette politisk, og fra innbyggerne i kommunen kom det ikke en
eneste kommentar. Årsaken er nok
at alle ser behovet for tiltakene, og
jeg ser ikke bort fra at det blir behov
for ytterligere økning. Det må vi
bare ta, mener Eirik Sør-Reime, leder
for kommunalteknisk avdeling i Hå.

UTFORDRENDE FREMMEDVANN
Av erfaring vet en at det blir betydelige mengder
fremmedvann i spillvannsledningene ved flom. Dette
vaskes videre til neste bolig. For å forebygge oppstuvning
i kjellere, oppdimensjonerer Hå spillvannsledningene.
Når de nå sanerer spillvannsledninger monteres Qmaxrør eller tilsvarende, for å oppdimensjonere.
I teorien kunne en i Vigrestad lagt spillvannsledning på
DN 160. I praksis, på grunn av faren for innlekking med
påfølgende kjelleroversvømmelser i forbindelse med
regnvær, monteres nå Qmax-rør for å få reservekapasitet i
ledningen og forebygge oversvømmelser i kjellerne.

Les mer om flommen på neste side
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73,2 mm nedbør
på 1 time
Togstasjonen på Vigrestad
ligger 36 meter over havet, i et
forholdsvis flatt terreng. Natt
til 7. august 2014 var det meldt
kraftig nedbør. Det var det
eneste forvarselet kommunen
hadde.

Første indikasjoner på at noe heftig
var på gang, kom i femtiden om
morgenen fredag 7. august. Da
ble det meldt inn et lynnedslag i
Sirevåg. Brannvesenet rykket ut med
en bil, men returnerte etter kort tid.
På tilbakeveien måtte brannmannen
stanse bilen, fordi han ikke kunne se
vegen på grunn av regnet.
Mellom klokken 05.00 og 05.30
begynte de første meldingene om
vann i kjellere å komme inn. Disse
var fra ulike deler av Vigrestad. Like
etter rykket brannvesenet ut for å
observere, være på vakt og lense
vann fra et større bygg.

Observerte flommen

Da Eirik Sør-Reime kjørte til jobb
fra Vigrestad til Varhaug kl. 6.30,
ante han fred og ingen fare - inntil
han kom til den første bekken på
strekningen. Istedenfor å renne i
stikkrenne under vegen, flommet
vannet over vegbanen. Da ringte
lederen
for
kommunalteknisk
avdeling til kommunens tekniske
vakttjeneste. Mens de snakket
sammen, kom meldingen om at ”Nå
flyter alt på Vigrestad”.
– Jeg returnerte. Da jeg kom frem,
var brannvesenet der allerede med
alt tilgjengelig utstyr. De begynte å
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pumpe vann ut fra kjellere der det
var mulig å bli kvitt det, forklarer
Sør-Reime.
Så begynte han å kjøre rundt for å
kartlegge omfanget og observere
hvor vannet tok veien.

Enorme vannmengder

Sentrum ble raskt oversvømmet.
Eirik Sør-Reime var bekymret over å
la trafikken fortsette å gå gjennom
sentrum, blant annet på grunn
av løse kumlokk. Resultatet ble at
politiet valgte å stenge Vigrestad
sentrum. Da var vannstanden så
høy at de færreste bilene ville vært
i stand til å kjøre gjennom uansett.
Å gi en full oversikt over alle skadene,
vil trekke for langt, men så og si alle
flater var dekket av vann. To bruer
ble ødelagt, vannet fylte to underganger og i en undergang under
fylkesveien ble asfalten erodert bort
i 50 – 60 meters lengde.
I sentrum av Vigrestad møtes
bekker, som ledes inn i en stikkrenne
på DN 1600. Den gikk full på et
øyeblikk. Vannet kom fossende over
vegen og gjennom bebyggelsen i en
vegg på mellom en og halvannen
meter. Bjåvatnet på Brusand steg
1,5 meter på kort tid, fordi utløpet
hadde for liten kapasitet. Mens
vannet fosset ut av utløpet, ble det
lagret 1,5 millioner kubikkmeter
vann i Bjåvatnet, og så videre.
Den høyeste målte vannmengde
var 73,2 mm nedbør i løpet av en
time. Regnet kom i all hovedsak fra
kl. 03.00 til 09.00. Høyeste målte
nedbørsmengde i Hå for disse seks
timene var 183 mm.
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Oppdriftsfare

Motvirkes normalt av tyngden til produktet
Betong har en egenvekt på
rundt 2400 kg/m3. Tyngden
gjør at betongrør ligger stabilt
ved legging og komprimering,
slik at en i større grad unngår
svanker i anleggsfasen. Det
er en fordel at rørene holder
nogen lunde samme vekt
som de utgravde massene, da
bevegelser i grunnen kan føre
til at installasjoner over tid vil
«flyte» opp mot terrengoverflaten.
Tyngde - først og fremst en
stor fordel!
Arkimedes lov: Oppdriften av
et legeme i vann er lik tyngden
av det fortrengte vannet.
Grunnvannstanden varierer avhengig
av årstider, nedbørhendelser. Som
enkelte kommuner har erfart, kan
grunnvannet i perioder stå særdeles

høyt. Ved høy grunnvannstand vil
nedgravde konstruksjoner kunne
påføres en oppdriftskraft. Normalt
vil avløpsgrøfter være drenerte slik
at en i de fleste tilfeller kan se bort
fra denne kraften. Allikevel finnes
det tilfeller hvor en må vurdere tiltak
som hindrer at konstruksjoner «flyter
opp». Oppdriftskraften avhenger
av hvor høyt opp på produktet
grunnvannstanden står.

Er betongkummer utsatt for
oppdriftsfare?

Betongkummer med sin store
tyngde vil i svært få tilfeller være
utsatt for å «flyte opp». Men enkelte
dype kummer som står nær flomutsatte elver må tillegges ekstra
tyngde for at de ikke skal flyte opp.

Rørstrekk og magasiner

Fordrøyningsløsninger står som
regel tomme for vann, så fremt de
bygges opp av tette systemer. Da
har ikke grunnvannet mulighet til å
trenge inn og oppta det nødvendige
fordrøyningsvolumet, noe som er
en forutsetning for at anlegget skal
fungere som forutsatt.

Oppdriftskraften som virker oppadrettet på et DN 1600 betongrør som er
neddykket i vann er ca 3000 kg/meter.

Fordrøynignsanlegg har et stort
volum som gjør at oppdriftskraften blir relativt stor dersom
grunnvannstanden stiger.
Nedenfor vises et eksempel over
oppdriftskraften for et betongrør
DN 1600 som ligger med 0,5 meter
overdekning.
Som vi ser av eksempelet under er til
og med tunge betongrør avhengig
av vekten til ovenforliggende jordmasser for at de ikke skal flyte opp
hvis grunnvannstanden står til topp
rør. Hvis vi antar at egenvekten til
jorden er 1600 kg/m3 vil vekten av
jordmassene som er skravert over
røret veie ca 1500 kg. Oppdriftskraften i eksempelet er på ca 3000 kg,
mens vekten av betongrør og
overdekning er på rundt 4000 kg.
Betongrøret trenger derfor ikke
ytterligere forankring.

Vekt av et betongrør DN 1600 er ca 2450 kg/meter.

ca 1500 kgca 1500 kg

+

+

ca 2450 kgca 2450 kg

=

ca 3000 kgca 3000 kg

=

ca 4000 kgca 4000 kg
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Langgata deles inn i ulike seksjoner, og flere
tiltak tas i bruk. Denne skissen er fra det nordre
kvartalet.

Når gågata blir flomvei
I Sandnes kommune pågår et
omfattende forebyggende arbeid
knyttet til flomsikring av sentrum,
basert på flertrinnsovervannsløsninger. Blant annet blir byens
handlegate, gågaten Langgata,
utformet som flomvei.
I hele gågatens lengde vil vegkroppen
bli benyttet til fordrøyning og infiltrasjon, og en sentral del av planen
er utformingen av selve vegprofilen.
Det laveste punktet blir i midten av
vegen, hvor en monterer avrenningssystemet Basal Qmax Storm, så skrår
vegen opp mot butikkene på hver
side. (Se det eggformede elementet
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midt i gågaten på illustrasjonen).
Avrenningssystemet består av eggformede rør, og er etablert som en
del av det ordinære overvannsnettet.
Overvannet ledes ned i elementene
via nedløpsrister plassert i toppen på
elementene, avstanden er tilpasset
det lokale behovet.
Ved normalnedbør vil Basal Qmax
Storm ha tilstrekkelig kapasitet til
å magasinere og lede vekk regnvannet. Ved ekstremnedbør risikerer en at vannmengden overstiger
kapasiteten. I så fall vil regnvann
kunne komme til å bli stående midt
i gågata. Målet er å forebygge skader
på infrastruktur ved å unngå at
vannet trenger inn i byggene langs
vegen.
Som et ekstra ledd i det skadefore-

byggende arbeidet blir selve vegoppbygningen tatt i bruk i Langgata. I
sidene på Basal Qmax Storm elementene er det koblet drensledninger. I
ekstremsituasjoner vil vannet i rørene
stige opp til drensledningene og bli
ledet ut i vegkroppen. Der vil vannet
magasineres og infiltreres vekk, til
nivået igjen synker i rørene. Da vil
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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Betongen står støtt
I Lier kommune opplevde
de at grunnvannet løftet opp
en pumpestasjon i GRP. Når
stasjonen skulle byttes ut
valgte man å gå for betong.
Pumpestasjonen er åtte meter dyp,
og når grunnvannet til tider står opp
til terrengnivå stilles det ekstra krav
til produkt og løsning. Oppdriftsfaren gjorde at valget falt på betongkummer, men selv da måtte det
ekstra tiltak til.
Den nye stasjonen ble levert av Loe
Rørprodukter AS. Maskinrommet
består av DN 3000 kumringer med
løs pakning og sumpdelen av DN
2000 ig-kumringer.
Grunnvannet, som til tider står helt
opp til terrengnivå, stilte krav om
ekstra tetthet i og mellom kumelementene. Injeksjonsslanger ble
derfor innstøpt i kumbunnene, i
mellomdekkene og i alle rørgjennomføringer, for å gi en ekstra sikkerhet dersom det mot formodning
skulle oppstå lekkasjer.
Alle kumskjøter og rørgjennomføringer er påført Loes spesielle
betonglim, for å hindre at kumelementene skal gli fra hverandre
i perioder med ekstrem oppdrift.
DN 2000 ig-kummen ble i tillegg
boltet sammen utvendig med
flattjern.
De optimale løsningene for prosjektet
er utviklet i tett samarbeid mellom
pumpeleverandøren AxFlow AS og
Loe Rørprodukter AS. Utfordringene
knyttet til det store kravet om tetthet,
samt vanskelige arbeidsforhold i en
trang spuntgrop, gjorde at prefabrikkert løsning ble valgt.
Medarbeiderne fra Viva IKS, som på
vegne av Lier kommune, skal bygge
opp og drifte pumpestasjonen,
var meget fornøyd med kvaliteten
på prefabrikasjonen, og særlig de
spesialstøpte kumelementene.

En rektangulær topplate på 3,5 x 3,5 m ble
spesialstøpt for DN 3000 kummen. Spesielle
serviceluker ble støpt inn samt at en svill/kant
ble utformet for senere montering av pumpehuset.
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Hygieniske
barrierer i Flushkum
Basal Flushkum spyler spillvanns ledningsnettet automatisk, ved faste intervaller.
Spylevannet hentes som regel
fra drikkevannsnettet, derfor
krever Stavanger kommune
hygienisk trygg løsning (kategori 5 i henhold til NS-EN 1717).

I veistubben Boganesringen i
Stavanger kommune er spillvannsledningen på DN 150 utsatt
for tilbakestuvning. Ledningen
ligger med 10 promille fall, noe
som burde være tilstrekkelig til å
være selvrensende. Men lav drift
på ledningen i den øverste enden
førte til tilbakeslag av spillvann inn
i to boliger. Det måtte Stavanger
kommune forebygge med jevnlig,
ressurskrevende spyling.
Dette er et typisk tilfelle hvor Basal
Flushkum er velegnet. Flushkummen spyler rørstrekk med 500 liter
vann ved bestemte tidsintervaller,
og forebygger oppstuvning og
tilbakeslag (se faktabeskrivelse).

Brutt vannspeil

Stavanger kommune ba Cowi om å
prosjektere løsning for montering
av Basal Flushkum på rørstrekket.
En del av bestillingen var å ut-
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arbeide en løsning som beskytter
drikkevannsnettet mot uønsket
tilbakestrømning.
– Flushkummer er utrolig enkle og
trygge måter å drifte anlegg på. Det
koster mye å sende ut en spylebil
med to mann en gang i uken. Derfor
er det langt bedre å ta den engangsinvesteringen det er å montere en
Flushkum, mener VA-ingeniør og
prosjektleder divisjon vann hos Cowi
i Stavanger, Håkon Roger Galde.
Han har dimensjonert tre Flushkumprosjekter.
– Det har enda ikke vært tilbakeslag i
noen av boenhetene knyttet til disse
spillvannsledningene etter at Flushkummene ble montert. Risikoen
for å forurense drikkevannsnettet
forebygges ved å benytte brutt
vannspeil og tilbakeslagsventil, sier
VA-ingeniøren.

Tilbakeslagsventil

Oppdraget fra Stavanger kommune
løste han ved å lede vannledningen
såpass høyt i Flush kummen slik at
vannstanden ikke når tilførselsledningen og på den måten oppnås et
brutt vannspeil i selve kummen.
Han anbefalte at det som et siste
sikkerhetstiltak ble montert en
tilbakeslagsventil på tilførselsledningen. Dersom det oppstår et ledningsbrudd mens kummen fylles, vil
vannet i kummen spyles ut før det når
tilførselsnivået, med mindre flottøren
som regulerer spylingen kiler seg. Om

så mot formodning det skulle skje,
vil tilbakeslagsventilen forebygge
forurensing av drikkevannet.
– Når drikkevannstilførselen skjer over
maks vannstand skal du i praksis være
trygg. I tillegg valgte vi å montere en
egen betongkum som rommer styringen av tidsintervallene. Den rommer
også tilbakeslagsventil og sluseventilen for stenging av vanntilførselen.
En alternativ løsningen kunne ha vært
å benytte lokalt overvann til spyling av
ledningsnettet. Ulempen med det er
blant annet driftsutfordringer i tørre
perioder, forklarer VA-ingeniøren.
Konsulenten anbefaler i tillegg at det
etableres et nødoverløp fra Flushkummen til nærliggende overvannskum eller lignende slik at en alltid
oppnår brutt vannspeil. Overløpet må kjernebores på kumvegg
under vanninntaket men over maks
vannstand. Dette tiltaket opprettholder tryggheten dersom det mot
formodning skulle oppstå mekanisk
svikt ved flottør eller ball.
Fakta:
Basal
Flushkum
eliminerer
behovet for å spyle nettet ved
hjelp av spylebil, og er en soleklar
løsning for ledningsstrekk med
hyppige spylebehov.
Flushkummen starter ved bestemte
tidsintervaller en mekanisk prosess
som slipper omlag 500 liter vann ut
i rørstrekket.
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TEKNISKE TIPS

Det skal monteres en “bypass” løsning på vannledning,
Ø32 mm, utenom styringsskapet. Påmonteres 2” kuleventil for manuell spyling/fylling av Flushkum.

Skap for tidsstyring monteres i ny vannkum. Vannledning,
Ø32 mm PE, isoleres og klamres til kumvegg. Spyleintervall
innstilles etter behov. Spillvannsledningensfall (-11‰)
sikrer selvrens 50 meter i nedstrøms anlegg. Batteriet i
tidsstyringsenheten bør byttes to ganger i året i forbindelse
med ordinært tilsyn.
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Rensing av
vaskevann fra
veitunneler
Frøydis K. Garshol, Aquateam COWI AS

Høytrafikkerte tunneler vaskes
regelmessig (6-8 ganger per
år). Noen oftere og noen mer
sjelden avhengig av lokalitet.
Vaskevannet har et høyt
innhold av forurensningsstoffer fra trafikken i tillegg
til vaskemidler som benyttes
under vaskingen. Vaskevannet
er akutt giftig for organismer i
vann. Vaskevannet må samles
opp i lukkede bassenger og
renses før utslipp til vassdrag,
til kommunalt nett eller til
marint miljø. Det er ikke
ønskelig å lagre vaskevannet i
åpne basseng grunnet vannets
giftighet. Det har i årenes løp
vært bygget mange åpne rensebassenger utenfor tunneler og
erfaringen er at smådyr alltid
finner veien dit og frosker og
26

andre pattedyr observeres
døde i bassenget og i området
utenfor.

De fleste tunneler i Norge har ingen
annen behandling av vaskevannet
enn et sluk med sandfang, som i
hovedsak fjerner større partikler og
grovt materiale før utslipp. I Norge
i dag er sedimentering den løsningen som benyttes for vaskevann
fra tunneler slik det også gjøres
med avrenning av overvann fra vei.
Det har vært gjennomført en rekke
studier av rensing av vaskevann fra
tunneler (Byman, 2012; Hallberg,
2014, Meland og Roseth, 2011).
De aller fleste studiene har vært
gjennomført i laboratorieskala og
typiske teknologier som har vært
studert er kjemisk felling (koagulering/flokkulering etterfulgt av
sedimentering, membranfiltrering,
adsorpsjon med organiske og
uorganiske adsorbenter, samt direkte
eller indirekte påslipp til eksister-

ende avløpsrenseanlegg (Hallberg et
al., 2014; Paruch and Roseth, 2008;
Stotz and Holldorb, 2008). Hallberg
et al, 2014 viser hvordan bruk av
vaskemidler hindrer effektiv rensing
med kjemisk felling. Siden partikulært materiale oftest fjernes
med sedimentering vil olje kunne
gi problemer fordi den flyter på
overflaten. Ofte kan denne fjernes
med en oljeavskiller i forbindelse med
sedimenteringsprosessen. I Sverige
lagres ofte vannet i 36 timer før det
slippes til resipient og ofte passerer
det en sandfelle før utslipp.
Stotz and Holldorb (2008) skriver
videre at selv om vaskevannet har
hatt lang oppholdstid i sedimentasjonsbasseng (1-3 måneder), så kan
fortsatt nivåene av tungmetaller
i enkelte tilfeller være høyere enn
det enkelte lokale resipienter tåler.
Direkte påslipp til nærmeste avløpsrenseanlegg avhenger av anleggets
kapasitet og lokale utslippskrav (Stotz
and Holldorb, 2008).
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Tabell 1. Vannkvalitet i tunnelvaskevann fra Nordbytunnelen etter to vaskinger i 2014/2015 sammenlignet med
“God kvalitet” i ferskvannsresipient (SFT, 1997, Weideborg et al., 2012) og kystfarvann (Bakke et al., 2007) samt
krav til kvalitet ved påslipp til kommunalt ledningsnett i Oslo (Mil-jøkomune, 2015).
Konsentrasjon
Vannkvalitet

Vaskevann sommer
Vaskevann vinter
Bekker/innsjø, god kvalitet

1), 2), 3)

Påslipp kommunalt nett i Oslo
Kystfarvann (marint)

THC

PAH

Tot-P

Tot-N

NH4/NH₃

TOC

Toks.

(mg/l)

(µg/l)

(mg/L)

(mg/L)

(mgN/L)

(mg/l)

TU

3,2

5

8,4

5,6

11,5

0,1

155

5

27

120

9

35

15

0,7

654

2

0,07**

11,3**

6-8

11

0,4

3,5

0,01

5,5-8,5

10

60

200***

sjonshemming)

12 4)

0,25 4)

20
0,07**

pH

2,4***

2 (nitrifika-

0,01

19/12 4)

Konsentrasjon
Vannkvalitet

TSS
(mg/l)

Zn
(µg/l)

Cu
(µg/l)

Cr
(µg/l)

Pb
(µg/l)

Hg
(µg/l)

Cd
(µg/l)

Ni
(µg/l)

544

2400

350

44

20

0,02

0,4

33

28000

44000

4400

1100

500

0,3

56

660

Bekker/innsjø, god kvalitet 1), 2), 3)

3

11

7,8

3,4

1,3

0,05

0,08

1,7

Påslipp kommunalt nett i Oslo

400

500

200

50

50

2

5

50

2,9

0,64

3,4

2,2

0,05

0,24

2,2

Vaskevann sommer
Vaskevann vinter

Kystfarvann (marint)

*vannet som slippes på nett skal være < ** OSPAR PNEC verdi; EQS sum av enkeltforbindelser *** Naftalen **** nitrifikasjonshemming
1)
Tungmetaller EQS ferskvann (2012) 2) Organisk stoff, fosfor, nitrogen, solids fra veileder SFT, 1997. 3) Toksisitetsenhet (TU), TU i resipient er basert på en
sikkerhetsfaktor på 100 for å ta hensyn til mulige kroniske effekter, SFT 1750/2000 4) Overflatelag sommer

Renseløsninger

Fra tester gjennomført i laboratorieskala (Garshol et al., 2015) er det
dokumentert at selv om vann lagret
under anaerobe betingelser etter 30
dager hadde det høyeste innholdet
av tungmetaller (Zn 3200 µg/l og
Cu 65 mg/l), oppnådde man best
resultat etter kjemisk felling (PIX
pH-justert; Zn 12 µg/l og Cu 6,6
mg/l) (se trinn 1 i Figur 4 og Figur 5).
Biologisk nedbryting under anaerobe forhold gav mest fjerning av
tungmetaller, årsaker er at fellingsgraden av tungmetaller er høyere
ved dannelsen av metallsulfider
(anaerob) enn metallhydroksider
(aerob) (US EPA, 1983). Svært effektiv
fjerning av tungmetallene oppnås
også ved felling med høy pH, men
hvis behandlet vann har høy pH, er
det viktig å justere pH før utslipp til
resipienten. Eventuell tilleggsrensing bør inneholde en mulighet til
å justere pH-verdien. Det må også
legges vekt på å kunne fjerne slam
som dannes, både fra sedimentasjonsbassenget og en eventuell
separasjonstank. Separasjonstanken

kan både være en sedimentasjonstank, en flotasjonstank eller et filter.
Olje og PAH var i hovedsak knyttet til
partikulært materiale og ble fjernet
effektivt gjennom sedimentering.
Videre vises eksempler på renseløsninger basert på laboratorieforsøk
(Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 4 og

Figur 5). Toksisitet EC50 = 50 % Effect
(effekt) konsentrasjon.

Sedimentering

Figur 1 oppsummerer oppnådde
resultater med sedimentering i 1-5
uker ved høy og lav temperatur, hhv.
25 og 4 °C.

Figur 1.
Effektivitet oppnådd
ved sedimentering.
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Figur 2. Renseeffektivitet oppnådd ved aerob behandling med aktiv lufttilførsel etterfulgt av
kjemisk felling.

Sedimentering viser effektiv fjerning av miljøgifter ved 25 °C. Etter 1
uker er fjerning av Zn og Cu på 58 og
72 %, mens oppnådd fjerning er 95 %
(Zn) og 97 % (Cu) etter 5 uker. Dette
skyldes høyst sannsynligvis såpemiddelet benyttet under vask.
Såpemidler er kjent for å ha surfaktanter som danner komplekser
med tungmetaller osv. Dette fører til
at en stor andel av tungmetallene
forblir i løsning og dermed ikke vil
felles ut ved sedimentering. Ved
å la sedimenteringen foregå over
lengre tid vil det startes en biologisk nedbrytning av såpemiddelet,
kompleksbindingen opphører, og
tungmetallene felles ut. Det ble
derfor utført forsøk for å studere
effekten av biologisk nedbrytning
ved lang tids sedimentering.

Biologisk behandling
av vaskevann
Aerob behandling – luftet tank
Figur 2 viser oppnådde resultater
ved aerob behandling i luftet tank
etterfulgt av kjemisk felling. Trinn
1; biologisk nedbrytning, trinn 2;
kjemisk felling. Fellingen er utført
ved bruk av Na-Al og derved ved
høy pH. Rensingen er svært effektiv, men innholdet av rest-metall er
svært høyt. Løsningen anbefales
derfor ikke.
Figur 3. Renseeffektivitet oppnådd med semi-aerob behandling (overflate åpen til luft) etterfulgt av
kjemisk felling.

Semi-aerob behandling –
åpen/ventilert tank
Figur 3 viser renseeffektiviteten
ved semi-aerob nedbrytning ved 4
og 15 °C av vaskevann før rensing
med kjemisk felling med PIX. Trinn
1; biologisk nedbryting, trinn 2;
kjemisk felling. Gode resultater
oppnås. Ved pH justering oppnås
enda bedre resultater.

Anaerob behandling
– lukket tank
Anaerob nedbrytning
etterfulgt av kjemisk felling

Figur 4. Renseeffektivitet oppnådd med forbehandling med anaerob nedbrytning etterfulgt av
kjemisk felling.
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Figur 4 viser renseeffektivitet
oppnådd med anaerob behandling
etterfulgt av kjemisk felling. Trinn
1; biologisk nedbryting, trinn 2;
kjemisk felling. Prosesskombinasjonen gir svært godt resultat.
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Prosessen har en stor lagringstank
som skal fungeres som en bioreaktor. Bioreaktoren med vaskevann
gjøres anaerob, dvs. gi anaerob
nedbrytning for å hjelpe bakterieveksten. Bioreaktoren skal kjøres i en
bestemt tidsperiode og etterfølges
av kjemisk felling. pH-justering kan
bli nødvending, men kan muligens
unngås avhengig av vaskevannet
til enhver tid. Laboratorieforsøkene
har vist at kjemisk felling kan om
ønskelig designeres med tanke på
direkte tilsats i samme lagringstank,
men med bruk av luft/nitrogen for
innblanding.

Anaerob nedbrytning
etterfulgt av filtrering

Figur 5 viser renseeffektiviteten
oppnådd ved anaerob nedbrytning etterfulgt av filtrering. Trinn 1;
biologisk nedbryting, trinn 2; filtrering (pH-justering etterfulgt av 1,2
µm filter og sekvensiell filtrering).
Svært goderesultater oppnås. Ved å
benytte sekvensiell filtrering (11-0,2
µm filter), vil man unngå bruk av
kjemikalier i anlegget.

Anbefalinger

Ved valg av renseløsninger for
vaskevann fra ulike tunneler vil
praktiske muligheter (tilgjengelig
plass for oppsamling og lokal
rensing) og kravet til kvalitet i lokal
resipient være avgjørende for hvilke
teknologier som bør velges.
Det finnes mange egnede kombinasjoner av løsninger, og mye informasjon er oppsummert foran.
Alternativene er:
• Stasjonære løsninger; oppsamling av vaskevann og rensing på
stedet for å møte kravene i lokal
resipient
• Lokal oppsamling av vaskevann
og rensing med mobile løsninger
• Sentraliserte løsninger i strøk
med mange tunneler

Figur 5. Renseeffektivitet oppnådd med anaerob nedbrytning etterfulgt av filtrering.

Sedimentering er effektivt og
vil fjerne størsteparten av miljøgiftene i vaskevannet. Det anbefales
sedimentering i lengre tidsperioder
for å stimulerer biologisk nedbrytning for å oppnå best mulig rensing.
Ved høyere temperaturer (15-25 °C)
kan 3-5 uker være tilstrekkelig, men
i vinterhalvåret (~4 °C) er det observert, grunnet lav biologisk aktivitet,
at det vil det ta opp mot 12 uker for
å få effektiv fjerning av tungmetaller.
Den mest effektive rensingen ved
biologisk nedbryting oppnås ved
anaerobe forhold (lukket tank), da
fellingsgraden for tungmetaller ofte
er høyere ved dannelsen av metallsulfider enn metallhydroksider.
Anaerobe forhold er også enklere
driftsmessig, da det ikke kreves
tilsats av luft. Men dannelse av
høye konsentrasjoner av sulfid kan
være et HMS-problem, og dette bør
overvåkes nøye.
Det er også verdt å merke seg at
om resipienten tåler det, er det
mulig å nå utslippskravene med kun
sedimentering hvis vannet slippes

ut sakte over tid. Da vil miljøgiftene
fortynnes i resipienten.
Uansett hvilke løsninger som velges,
bør det gjennomføres oppfølging av hva man oppnår og hvilke
slammengder som produseres slik
at vi kan forbedre prosedyrene for
oppfølging. Erfaring fra anlegg
med stasjonære løsninger er at
prosedyrer for fjerning av slam oftest
mangler. De fleste anlegg er også
dårlig utformet med tanke på at
slam bør fjernes med jevne mellomrom. Vi vet også alt for lite om hvor
mye som faktisk må fjernes og hvor
ofte det bør fjernes.

Referanser: Byman, L. (2012). Treatment of wash water from road tunnels. TRITA-LWR Degree Project 12:42, for the Mater’s program, Royal institute of Technology. | EC (2003): Technical Guidance Document (TGD Part II) on Risk assessment. European Chemical Bureau. Joint Research Centre EUR 20418 EN/2. | Hallberg M., Renman G., Byman L., Svenstam G. and
M. Norling (2014): Treatment of tunnel wash water and implication for its disposal, Water Science and Technology 69(10):2029-2035. | Meland, S. og Roseth, R. (2011): Organophosphoros Compounds in Road Runoff. Sedimentation and filtration as a mitiga-tion. 978-1-61284-365-0/11 IEEE | Paruch, A. M and Roseth, R. (2008): Treatment of tunnel wash waters
– removal of toxic metals. J. Environ. Sci. 20: 964-969. | SFT (2000): Økotoksikologiske undersøkelser av industriavløp. SFT veileder 1750/2000. | Statens vegvesen (1997): Renhold i
tunneler. Rapport 97-3615, Oslo, Driftsteknisk avdeling, Vegdirektoratet | Stotz G. and Ch. Holldorb, (2008): Highway tunnel washing and its effect on water quality, 11th International
Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK
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TEKNISKE TIPS

Slik velger du
korrekt oljeutskiller
Basal oljeutskiller kan benyttes til rensing av oljeholdig
spillvann og oljeforurenset
overvann. Ved prosjektering
er det avgjørende at en velger
det produktet som løser det
aktuelle behovet for hvert
anlegg.

partikler må holdes tilbake slik at en
unngår hyppige vedlikeholds intervaller på oljeutskilleren og koalescensenheten. For å forebygge dette
må en montere sandfang i forkant
av oljeutskilleren. Jo mer effektiv
sedimenteringen er i sandfanget,
jo mindre fare for driftsstans. Derfor
er et stort sandfang en rimelig
investering.

Klasse I og Klasse II

klasse I (koalescensutskiller), og som
klasse II (gravimetriskutskiller) i NS
(nominell størrelse) 3-50.
Klasse I utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg
restolje/liter ved prøving etter test
beskrevet i NS-EN 858-1.
Klasse II-utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg
restolje/liter ved prøving etter test
beskrevet i NS-EN 858-1.

Basal oljeutskiller kan leveres som
Riktig oljeutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn
av en analyse, hvor en definerer
hva som kommer til å bli tilført
oljeutskilleren. Til dette benyttes
Basals
dimensjoneringsprogram
for oljeutskillere som beregner
nødvendig nominell størrelse på
oljeutskilleranlegget i henhold til
NS-EN 858-2. Det er et enkelt og
funksjonelt
dimensjoneringsprogram hvor en legger inn muligheter for tilført oljeholdig overvann,
dimensjon på tappesteder og antall
tappesteder, eventuelt høytrykkspylere, med mer. Summen av disse
verdiene avgjør hvilke størrelse det
må være på den aktuelle oljeutskilleren. Programmet ligger på
Basals hjemmeside: basal.no

Rimelig investering

Forutsetningen for at oljeutskilleren
oppfyller kravene til restverdiene er
korrekt dimensjonering samt tilstrekkelig oppholdstid på avløpsvannet i
oljeutskilleranlegget. Flyteslam og
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Fakta:
Fordeler med
Basal olje- og
bensinutskiller
• Utskilleren er av betong,
det eliminerer faren for oppdrift.
• Det er ingen behov for
avlastningsplate.
• Leveres med integrert
prøvetakingspunkt fra
NS 3 opp til NS 30..
• Kjøresterk tank.
• Ved montering kan stedlig
(frostfri) masse benyttes.

Funksjon
Betorens Oljeutskiller leveres med en
koalescensenhet som er egnet til å
rense mekanisk og kjemisk emulgert
avløpsvann.
Mekanisk emulgert avløpsvann
oppstår når en for eksempel fjerner
olje ved høytrykkspyling. Kjemiske
emulsjoner oppstår når en vasker ved
hjelp av kjemikalier.
Emulsjonene gjør at oljedråpene
blir små. Her vil Basal Betorens
Oljeutskiller med koalescensenhet løse utfordringen med å fange
opp de små oljedråpene. Størrelsen
på oljedråpene har stor betydning
for hvordan utskilleren fungerer.
Når oljeforurenset vann strømmer
gjennom koalescensenheten vil
oljedråpene koalescere. Det vil si at
de smelter sammen/sammenføyes til
større dråper. Når dråpene blir større,
stiger de hurtigere til overflaten. Men
husk oppholdstid i anlegget er viktig!
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De første Bjønn-konsollene
I høst produserte og leverte
Holmen Betong, som de
første i landet, en vannkum
med Bjønn-konsollen. Det
ble to konsoller i samme kum.

Vannkummen på DN 2500 ble levert
til Tromsø kommune. Vannledningen som går inn er DN 225, mens
den forankrede ventilen var DN 100.
Bjønn-konsollen er nemlig dimensjonert for å håndtere kreftene
fra ledningsdimensjoner opptil to
dimensjoner større enn forankret
ventilstørrelse. Dette gjorde konsollvalget forholdsvis enkelt i tillegg

til at Bjønn-konsollen også ivaretar
kravene i VA miljøblad. I tillegg er det
en overgang til PE-ledning, noe som
ytterligere øker belastningskreftene
i kummen.
– Vi anbefalte, og fikk etter hvert
gehør for å bruke Bjønn-konsollen,
og leveransen har gått helt greit,
forteller daglig leder Stein Hugo
Nilsen ved Holmen Betong.
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BJØNN:
Eneste konsoll ihht
nytt VA-miljøblad
Vannkonsollen Bjønn er et
resultat av det omfattende og
grundige RIN-arbeidet.

Med utgangspunkt i den nye
kravspesifikasjonen og VA miljøblad
nr 112 for prefabrikkerte vannkummer har Ulefos Esco designet og dimensjonert en ny vannkonsoll, navnet er Bjønn og den
fåes i fire størrelser. De tre minste
Bjønn-konsollene
er
tilpasset
kombiventiler DN 100, DN 150 og
DN 250. Den største konsollen kan
benyttes for armatur fra DN 250
til DN 400. Med grunnlag i beregninger og design av konsollen fra
Ulefos Esco, har Basal dimensjonert
innfestingen i Basal sine kummer fra
DN 1200 til DN 3000.
Senhøstes leverte Narmo Betong
as en vannkum DN 2400 med
Bjønn-forankring til et prosjekt for
Ringsaker kommune, i Brumunddal
sentrum.

daglig leder Sigrid Narmo, i Narmo
Betong as.
Bedriften hun leder har blant annet
spesialisert seg på ferdigstilling av
vannkummer, og var blant de første
i landet til å selge ferdige vannkummer i stor stil. Derfor er det
ekstra gledelig for henne å nå være
en av de aller første som har levert
en vannkum med Bjønn-forankring.
Monteringen ble utført av entreprenør Maskinanlegg AS, under
anleggsleder Bjørn Børresen.
Se for øvrig eget bilag om nye krav
til prefabrikkerte vannkummer, i
VA-forum 012015.

Opprinnelig
hadde
Ringsaker
kommune prosjektert med en DN
300 vannledning, inkludert et 300
kombiventil.
– Alt var for så vidt klart, armaturen
var kommet til fabrikken. Så oppsto
en forandring i prosjektet, og det
ble besluttet å legge vannledning
på DN 400 isteden. Samtidig ønsket
kunden å beholde den opprinnelige,
innkjøpte DN 300 ventilen. Dette
kan gjøres forsvarlig dersom en
benytter Bjønn-forankring, forklarer
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Anleggsleder hos Maskinanlegg AS er Bjørn Børresen.
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Mengderegulatoren
krever oppmerksomhet
Siv. ing. Lars Aaby, senior rådgiver, og siv. ing. Nils Aaby, daglig leder, hos MFT, Miljø- og Fluidteknikk AS.

VA-miljøbladet «Mengderegulering i avløpsteknikken»
innledes med; «Klimaendring
og befolkningsøkning/fortetting innebærer større avrenning i avløpssystemet. For å
tilfredsstille Vannforskriftens
krav til god miljøtilstand og
redusere antall kjelleroversvømmelser, må kravene til
mengderegulatoren skjerpes».

anleggets utforming og slamlagringsvolum. I utgangspunktet bør
mengderegulatorer som minimum
ha en innløpsdiameter på 150 mm i
fellessystemet og en minste diameter på 65 mm i overvannsanlegg.
For små avløpsområder/nedslagsfelt er dette vanskelig å ivareta, og
en bør derfor velge løsninger som i
størst mulig grad reduserer faren for
gjentetting.

Virvelkammeret dominerer

Virvelkammeret benyttes i stor skala
som mengderegulator for større

nyanlegg– og ikke uten grunn. Til
sammenligning har virvelkammeret en kapasitetsgaranti på + 10 % i
tillegg til et større strømningstverrsnitt enn et strupt utløp som
reduserer faren for tilstopping.
Virvelkammeret er sirkulært med
tangentielt innløp. Vannhastigheten
akselererer fra innløp til utløp
og trykkenergien omformes til
hastighetsenergi. Den innkommende vannstrømmen treffer de
roterende vannmassene der trykket
er høyest og blir på den måten
kraftig bremset opp.

Best tilgjengelig teknologi

Miljøbladet, som går i trykken i disse
dager, fortsetter på følgende måte;
«Mengderegulatoren dekker en
sentral funksjon ved regnvannsoverløp i fellessystemet og alle former for
utjevning i avløpsteknikken. Regulatoren utgjør normalt en liten andel
av investeringskostnadene, men er
helt avgjørende for anleggets drift
og økonomi».
Forurensningsforskriften forutsetter
at mengderegulatoren som installeres i avløpsnettet bygges, drives
og vedlikeholdes med utgangspunkt i best tilgjengelig teknologi.
I denne sammenheng betyr det at
regulatoren skal regulere videreført
vannmengde med en rimelig nøyaktighet, ha lav tilstoppingsrisiko og
kreve minimalt tilsyn og driftsbehov.
Tilstoppingsrisikoen er avhengig av
en rekke parametere, blant annet
avløpsvannets partikkelinnhold, regulatorens strømningstverrsnitt og
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Figur 1. Hydraulisk karakteristikk og definisjon av sentrale parametere
Nok en positiv faktor er at velges et kammer med høy midlere avrenning (Qm) kan nødvendig
fordrøyningsvolum reduseres betydelig sammenlignet med et strupet utløp. Den potensielle
volumreduksjonen er størst ved relativt små trykkhøyder.
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0111r

0112

0114

FluidVortex-R

FluidGate

FluidHook

Virvelkammer, sylindrisk - tørroppstilt
infiltrasjon av overvann, små vannmengder

Strupeluke - kalibrert
store vannmengder, regulerbar kapasitet

Strupeluke - kalibrert med kanalinnsnevring
ekstra store vannmengder/små trykkhøyder

0121n

0121t

0122

FluidCon SUn

FluidCon SUt

FluidVertic

Virvelkammer, konisk -våtoppstilt, magasinering
av overvann middels/store vannmengder

Virvelkammer konisk- tørroppstilt, regnvannsoverløp
og fordrøyningsmagasin i AF små/store vannmengder

Virvelkammer, vertikalt - våtoppstilt
magasinering av overvann, små/middels vannmengder

0122d

0124

0125

FluidPond

FluidHose

FluidClari

Virvelkammer, vertikalt - våtoppstilt, magasinering
i åpne dammer små/store vannmengder

Slangestruper, Selvregulerende, magasinering av
overvann, små/middels vannmengder

Strupet utløp, selvregulerende, magasinering
i åpne dammer små trykkhøyder

0131

0132

0133

FluidTurbo

FluidMoon

FluidCasca

Virvelkammer, aktiv, styring - tørroppstilt, konstant
avrenning, små/middels vannmengder integrert turbin

Strupeluke selvregulerende, konstant avrenning
små vannmengder/store trykkhøyder AF

Strupeluke selvregulerende regulering styrt av
nedstrøms vannivå middels/store vannmengder

0141

0145

0099

FluidVortex-E

FluidShortE

FluidMini

Virvelkammer, aktiv styring - tørroppstilt. Konstant
avrenning små/store vannmengder -el. tilknytning

Strupeventil aktiv, Konstant avrenning
små/store vannmengder -el. tilknytning

Virvelkammer - demo. Se hvordan et virvelkammer
fungerer – test selv i springen på kontoret eller hjemme!
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Figur 2. FluidVertic PUR
dekker kapasitetsområdet 0.5 – 3 l/s

FluidVertic PUR kamrene
produseres
i
Norge
gjennom støping av to
halvdeler i polyuretan
som etter herding boltes
sammen til det ferdige
produktet. Regulatoren
leveres med rørspiss
D-110 for enkel montering mot 110 PVC muffe.
Produksjons- og monteringskostnadene gir en
betydelig lavere pris enn
de skreddersydde GRP
modellene.

Hastighetsenergien omsettes når
hullstrålen forlater virvelkammeret.

Fordrøyningsmagasin på hver
tomt

MFT sine første virvelkammer ble
installert i fellessystemet for å
regulere videreført vannmengde fra
regnvannsoverløp. En leveranse på
6 kammer til Tønsberg kommune,
på midten av nitti tallet, gav oss en
fin oppstart. I 2001 ble det første
kammeret til magasinering av
overvann levert til et anlegg i Mølleveien i Oslo. Dernest fulgte leveranser
til Oslos nabokommuner. Rundt 2009
begynte kommunene i Stavanger
regionen, noe senere i Trondheimsområdet, å sette krav til maksimalt
påslipp av overvann til det kommu-

36

nale nettet. Antallet kommuner som
setter krav er stadig stigende. MFT
har i de siste 2-3 årene også hatt
enkeltleveranser av virvelkammer til
anlegg i typiske kystkommuner som
Haugesund, Bergen, Kristiansund og
Tromsø.
De fleste virvelkamrene som MFT
leverer for mengderegulering av
overvann, er vertikal stilte med
dykket utløp (FluidVertic). Alle er
skreddersydde
løsninger
levert
med kapasitetsgaranti på +/- 10%.
Skreddersøm i denne sammenheng
innebærer at kammeret er levert med
en utløpsdyse tilpasset den aktuelle
vannmengden og trykkhøyden.
En åpenbar tendens er regulatorer
dimensjonert for stadig mindre
vannmengder.
Oslo
kommune

praktiserte inntil for ca. 5 år siden en
nedre grense på 5 l/s. Nå leverer vi,
ikke bare til Oslo, men også til prosjekter i andre kommuner, kamre med
dimensjonerende vannmengder helt
ned til 0.5 – 1.0 l/s. I praksis innebærer dette strømningstverrsnitt ned til
40 mm. «Fordrøyningsmagasin på
hver tomt» ble for øvrig omtalt i VA
forum nr. 1 – 2015.

FluidVertic PUR

Skreddersydde løsninger har sin pris
som vanskelig lar seg forene med
leveranser til enkelthusholdninger. På
en annen side innebærer leveranser
av denne karakter større produksjonsvolumer og muligheter for større grad
av produkt standardisering.
Sett i denne sammenheng har MFT
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Figur 3. Magasinvolum
som funksjon av videreført vannmengde. Figur
3 viser at økes maksimal
tillatt vannmengde fra
eksempelvis 0.5 l/s til 3.0
l/s reduseres nødvendig
magasinvolum fra 3.8 m3
til 1.1 m3.

utviklet virvelkammer familien FluidVert PUR som er standardiserte
kammer for avrenning fra små tette
flater. Familien består av 3 medlemmer med kapasitetsområde 0.5 – 3 l/s.
FluidVertic PUR kamrene produseres
i Norge gjennom støping av to
halvdeler i polyuretan som etter
herding boltes sammen til det
ferdige produktet. Regulatoren
leveres med rørspiss D-110 for enkel
montering mot 110 PVC muffe.
Produksjons- og monteringskostnadene gir en betydelig lavere pris enn
de skreddersydde GRP modellene.
Totalkostnadene til LOD-anlegget vil
til en stor grad styres av kostnadene
til oppstrøms anlegg enten det er
et fordrøyningsanlegg, et regnbed
eller annen løsning. For et lukket
fordrøyningsmagasin vil i sin tur krav
til maksimal videreført vannmengde
og dermed magasinvolum være
avgjørende – men kanskje ikke så
avgjørende som man skulle tro?

For å illustrere sammenhengen
mellom videreført vannmengde og
nødvendig magasinvolum tar vi for
oss et eksempel fra Oslo.
Takareal: 100 m2
Innkjørsel: 30 m2
Returperiode: 20 år
Klimafaktor: 20%
Midlere avrenningsfaktor regulator:
0.70

Driftstekniske utfordringer

Mengderegulering i forbindelse
med LOD tiltak på enkelt tomter
innebærer små strømningstverrsnitt
som vil gi driftstekniske utfordringer
hvis utformingen på anlegget ikke
er god nok. I denne sammenheng
bør bl.a. følgende tilstrebes; tilstrekkelig slamlagringsvolum, dykket
magasinutløp, dykket innløp på
mengderegulator, og en regulator med størst mulig strømningstverrsnitt.
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Spesialutformet kum
Basal-eiere får ikke sjelden
henvendelser fra kunder som
har en konkret utfordring.
Spesialtilpassede løsninger
kan også ende opp som nye
produkter. Loe Rørprodukter
spiller på lag med brukerne og
utformet sigevannskum for
Romerike Avfallsforedling.
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Romerike Avfallsforedling jobber
for ansvarlig avfallshåndtering.
De ønsket en kum som takler
det aggressive sigevannet fra
«søppelfyllingen». Bildene viser
Loes svar på utfordringen, en
ventilkum IGT DN 1 400 som er
epoxybehandlet både inn- og
utvendig. Dette beskytter betongen mot det aggressive sigevannet. I kummen er det innstøpt
to DN 250 RIA PE-skyvespjeld-

sluser. Disse benyttes for å styre
hvilket innløp som til enhver tid
skal benyttes.
Slusene stenges og åpnes ved bruk
av forlengede spindler, som er
fastmontert inne i kummen. Disse
håndteres fra overflaten, via DN 150
hull i topp-platen. To små kumlokk,
«gategutter» er plassert nøyaktig
over ventilene slik at en får tilgang
til spindelen fra bakkeplanet.
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Et briljant
renoveringsprosjekt
Nobi ønsket å få vist frem
de mange fordelene ved
Basal Briljantkummene, Os
kommune ønsker et optimalt
VA-anlegg og entreprenøren
var motivert for å prøve ut et
nytt kumkonsept.

Resultatet er et VA-prosjekt med i
alt 37 Briljantkummer og strålende
fornøyde aktører.
Vi sitter i arbeidsbrakka til entreprenør Hylland AS i Os kommune.
Hylland har ansvaret for omlegging og rehabilitering av Stegen
VA-anlegg, i kommunen like sør
for Bergen. Byggefeltet i de bratte
knausene opp fra fjorden ble etablert på 1960 og -70-tallet. Innimellom boliger og frodige hager
ligger bygg for småindustri og
handel. Det er et idyllisk sted,
egentlig. Nå skal det utvides, men
først måtte en gjennomføre kapasitetsøkning og fornying av ledningsnettet.
Det er hit Nobi har levert i underkant
av 40 Basal Briljant-kummer, de nye
kumtypene Basal har introdusert det
siste året.

Omfattende ryddejobb

Hylland har fjernet gamle asbestrør
og fellesledninger. De har montert
nytt separatsystem, overvannsledning og et betydelig antall sandfangkummer. Arbeidet begynte i
november 2014 og ble ferdig ved
årsskiftet 2015-2016. Dimensjonene
på overvann er fra DN 160 opp til
DN 250. Det dreier seg om ca. 1000
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meter rør. Hva det blir i høydemeter
skal være usagt, for her er det bratt!
– Opprinnelig ble anlegget prosjektert med standard bunnseksjoner.
Da Nobi begynte å regne på det, så
de at dette var et prosjekt som kunne
egne seg for utprøving av Basal
Briljant, forteller konsulenten Stein
Hallgren. Han er eier av og utførende
i Ing. Stein Hallgren VVA-Planlegging a.s.

Egnet seg for Briljant

– Ja, nå når vi produserer Briljantkummene, ønsker vi å benytte disse
optimale renneløpskummene på
flest mulig prosjekter. Når jeg regnet
på alle rørdelene etc som standardkummenr behøver (som f. Eks bend
på inn- og utløp, og dimensjonsoverganger) så jeg at vi burde gå for Basal
Briljant her i Stegen, forteller Geir
Gammelsrød, salgskonsulent hos
VA-leverandør Nobi AS.
Avgjørelsen ble tatt i et samarbeid
mellom entreprenøren og produsenten, kommunen og konsulenten,
og det nikkes blant dem som sitter
rundt bordet. Her er konsulent Stein
Hallgren, Geir Gammelsrød, prosjektingeniør Siril Langhelle, som er
byggeleder fra Os kommune, samt
rørlegger Remi Sandvik, anleggsleder Fredrik Årvåg og daglig leder
Kjell Trengereid fra Hylland AS.
VA-forum har bedt om å få høre
deres samlede erfaringer fra Briljantprosjektet.

Fornøyd anleggsleder

”Utfordrende” kan bety så mangt.
Det er ikke sikkert en skal benytte
de virkelig store superlativene for å
beskrive prosjektet. Men byggefeltet
er trangt, med et virvar av smågater,
bygg og ledninger fra flere etapper

og hoveddelen av anlegget i meget
bratt terreng. Entreprenøren har
montert noen rene gjennomløpskummer, mens andre er forholdsvis
spesielle, med avvinklinger og høye
sideløp. I to av Briljant-kummene
snus faktisk vannstrømmen. To av
kummene er DN 1200, de øvrige
er DN 1000. De største har for øvrig
hevede sideløp, det høyeste er 50
cm, med vertikal vinkel på muffene i
kummen, slik at en får samme fall på
ledningsnett som i kum.

Skreddersydd industrikvalitet

Basal Briljant-kummene er industrifremstilte kummer som lages på
bestilling, i høykvalitet selvkomprimerende betong, som gir ekstremt
glatte overflater. Fordi kummene er
støpt i en operasjon er det samme
betongkvalitet og ingen støpeskjøter
i kummen. Renneløp fremstilt med
Briljant kan fåes i dimensjonene
fra DN 150 opp til DN 1200, med
mulighet for tilknytning av alle
kjente rørtyper.
Produksjonsprosessen starter med
at alle relevante data registreres i et
eget nettbasert program. Dette er
faktorer som antall sideløp, høyde
på sideløp, fall på hovedløp, dimensjoner og rørtype på hovedløp og
sideløp, samt utformingen av renne
og banketthøyde. Når beskrivelsen
er godkjent, sendes den elektronisk
til en freserobot, som freser ut en
form fra en kvadratisk eps-blokk.
Så fraktes formen til den aktuelle
Basal-fabrikken, hvor bunnseksjonen
støpes. Resultatet blir nøyaktig slik
det er vist på tilsendt tegning.

Spennende prosess
Entreprenøren

har

forsynt

Geir
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Gammelsrød med all nødvendig data
for hver enkelt kum. På bakgrunn av
disse har han utarbeidet forslag til
utførelsen av kummene, disse har
han sendt tilbake til entreprenøren
for godkjenning.
– Vi har brukt utkastene fra Geir for å
ta en ny gjennomgang. Det er en grei
kvalitetssikring for å være helt trygge
for at alle detaljene blir ivaretatt, sier
anleggslederen.
Etter eventuelle justeringer hos Nobi
har beskrivelsen så blitt sendt tilbake
til Hylland, før endelig bestillingen
ble sendt til freseroboten.
– Vi er vel enige om at dette er en
riktig prosess, i hvert fall nå i starten.
Jeg må innrømme at da Geir ringte
og sa at nå er den første kummen
på tur oppover, var det spennende.
Men det ble riktig og det har gått bra
forklarer Fredrik Årvåg hos Hylland.

Tro på Briljant

– Men hva med selve prosessen. Har

den vært mer eller mindre krevende
enn dere er vant med?
– For min del har det vært likt. Jeg
har bestilt en 5 – 6 – 10 kummer i
slengen, og fortalt hvilken vi trenger
først. Så har det gått helt glatt, svarer
anleggslederen.
I dette tilfellet, med såpass mange
kummer, har bestillingene gått fra
entreprenøren i forholdsvis god tid.
Noen uker, som regel.
– Når det er trangt og du vet at de
trenger kummene om fjorten dager,
er det godt å få bestillingen tidlig,
forklarer salgskonsulenten hos Nobi.
– Jeg trodde en utfordring på rehabilitering er at en ikke kan være trygg for
hva en finner i bakken, og at det kan
gjøre det vanskelig å bestille kummer
før en har gravd opp det enkelte
punktet?
- Nja… Det stemmer, men det er
størst usikkerhet i starten. Etter hvert
som du blir kjent med området,
forstår du hva de har gjort tidligere.

Noen overraskelser blir det alltid
underveis, men det har gått bra.
Og som sagt: Briljantkummene har
svart til forventningene, og kan
disse brukes på rehabilitering, så
har jeg virkelig stor tro på Briljant på
nyanlegg, sier anleggslederen hos
Hylland, Fredrik Årvåg.

Enklere montering

Hva mener så mannen som har
koblet kummene, rørlegger Remi
Sandvik?
– Fordi det er fall i selve kummen,
må vi tenke litt annerledes når vi skal
avrette før kummen plasseres. Vi må
også tenke på høydeforskjellen på
fallet inn og ut. Men dette er bare
en omstillingsprosess og monteringen har vært helt grei. Den største
utfordringen jeg kan se er selve kumtyngden. De på DN 1200, med
hevede sideløp, var tunge. Det kan
bli utfordrende der det er dårlig
tilgjengelighet. Til gjengjeld,

Anlegget ble prosjektert med gamle standardkummer.
Da Nobi begynte å regne på det, så en at dette egnet
seg for Basal Briljant-kummer.
Fra v. Rørlegger Remi Sandvik fra Hylland AS, prosjektingeniør Siril Langhelle som var byggeleder for Os
kommune, Stein Hallgren som er eier av og utførende
i Ing. Stein Hallgren VVA-Planlegging a.s., daglig leder
Kjell Trengereid og anleggsleder Fredrik Årvåg fra
Hylland AS samt Geir Gammelsrød, salgskonsulent hos
VA-leverandør Nobi AS.
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når en er klar over dette, så kan en
planlegge i forhold til det. Dessuten
var det greit å montere kummen
uten å måtte styre med masse bend
og overganger. Særlig der hvor en
ellers må til med muffeoverganger og
annet, er det godt å slippe koblinger,
understreker rørleggeren.
– Dessuten må de egne seg enda
bedre på nyanlegg, og der er det
som regel lett å komme til med store
maskiner.

Rørleggerens synspunkter

– Men på nyanlegg er vel anleggene så
enkle at en like gjerne kan benytte de
gamle kummene?
– Vel, betongkvaliteten er bedre på
Basal Briljant-kummene og vi sparer
en del bend. I tillegg er hydraulikken
i kummen svært god. Du får rett og
slett en bedre flyt på vannet i Briljantkummene, vannet oppfører seg
annerledes. Rennene har en optimal
form, du slipper avvinkling fra
ledningen til kummen, hydraulikken
forbedres og du unngår den gravingen som er i de gamle kummene.
Den glatte fine overflaten og gode
betongkvaliteten, gir også lavere
friksjon. Men det avgjørende blir vel
uansett kostnaden. Pengene rår, sier
rørleggeren.
– Det kan være utfordrende å fortelle
en byggherre at han må velge Basal
Briljant fordi kummen varer i 100 år
og du slipper slitasjen i renneløpet.

Totalkostnaden er viktig

– Det hender jeg får tilbakemeldinger om at disse kummene blir
for dyre. Da setter jeg opp et reelt
regnestykke. Med Basal Briljant
må en se på pris for komplett kum
samt en meter utenfor kummen.
Når vi priser Briljant snakker vi om
en totalkostnad, og når vi ser på
den, satt opp mot gamle, ordinære
kummer med dimensjonsoverganger, bend og greier, så er Basal Briljant
klart regningssvarende. I de tilfeller
en skal inn med spesialløsninger,
hvor en må støpe igjen eksisterende
løp, meisle, kjernebore og i realiteten
skape en ny kum, er det ikke tvil
om at Briljant blir langt billigere og
bedre, understreker Geir Gammelsrød.
– Hva med monteringstiden?
– En må jo være tilstede uansett, men
vi sparer den tiden vi tidligere brukte
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for å koble alle bendene og skjøtene.
Vel så viktig er at jo færre skjøter vi
får på utsiden, jo færre svake punkt
får en. Og jo færre skjøter, jo bedre er
det, for jo mindre fare er det for at det
skal lekke i en skjøt. Dessuten går det
alltid ekstra tid med til å finne frem
alle delene og koblingene, minner
anleggslederen om.

Et bedre anlegg

– Vi i kommunen er opptatt av å få
best mulig anlegg. Her var det en fin
mulighet for å prøve ut noe nytt, så
da anledningen kom, var det riktig
å si ja til å prøve ut Briljant på dette
prosjektet. Nå har vi samlet erfaringer. Til syvende og sist er det kvalitet
og økonomi som blir avgjørende for
våre valg, mener byggeleder Siril

Langhelle i Os kommune.
Hva mener så konsulenten?
– Med den kvaliteten som er i
kumbunnen på Briljant, tror jeg
kommunen har fått et bedre anlegg
nå. Basal Briljant er utført i selvkomprimerende kvalitetsbetong, det er
noe helt annet enn tidligere.
– Betyr det at de gamle kummene ikke
er gode nok?
– Hadde vi bare kjent til de gamle
kummene, så hadde vi vært sikre på
at de var bra nok. Men vi ser jo nå at
med alle strømningsendringene som
skjer inne i kummene, den optimale
hydraulikken og selve betongkvaliteten som er langt bedre, er
Briljant-kummene noe helt annet,
svarer Stein Hallgren, fra Ing. Stein
Hallgren VVA-Planlegging a.s.

Stegen VA-anlegg, i Os, er et omleggings- og renoveringsprosjekt utført av entreprenør Hylland AS.
I det kuperte, trange og tett bebygde området er det montert 37 Basal Briljant-kummer.

Basal Briljant-kummene spesialproduseres for hvert enkelt tilfelle, og blir optimale for den enkelte
oppgaven kummen skal løse. I henhold til Norsk vanns rapport nr. 172/2009 «Trykktap i avløpsnett»
er det som oftest ønskelig å utføre retningsendringer i kum.
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En god beskrivelse,
en ryddig prosess
og et godt resultat
– Konsulentenes jobb er på
en måte en uriaspost, mener
daglig leder i Nobi. VA-forum
har bedt fire konsulenter svare
på hva deres utfordring består
i, og hva betongbransjen kan
bidra med for å skape bedre
prosesser og resultat.

Først: Det gjøres et godt og grundig
arbeid på konsulentnivå, og det
leveres mange gode beskrivelser. Det
er ingen i tvil om. Samtidig sendes
det også noen ganger ut ufullstendige beskrivelser, og beskrivelser
som kan bære preg av ”klipp og
lim”. Dette kan skape frustrasjoner,
unødige diskusjoner og det kan bidra
til at resultatet ikke blir så bra som
det kunne ha blitt, gjerne i kombinasjon med unødig høye kostnader.
Et godt resultat starter som regel
med en god beskrivelse.
– Jeg har ofte tenkt på at konsulenten har en posisjon som blir en uriaspost. De trekkes i flere retninger,
mener den erfarne lederen hos Nobi,
Espen Mikalsen.

Krysspress

Konsulenten skal levere prosjekt som
er så gode som mulig, samtidig som
prisen må være på et nivå som gjør
at de blir realisert. Mens byggherren
tidligere ofte hadde all nødvendig
kompetanse, er kunnskapen nå i

stor grad flyttet til konsulentnivået.
Byggherren forholder seg til entreprenørleddet, som velger produsent/
leverandør. Mens regelverket, blant
annet Lov om offentlig anskaffelse,
setter strenge rammer for hva en kan
beskrive og bestille.
– Konsulentene blir på sin side påvirket fra flere kanter: Av leverandørindustrien, av det utførende leddet
og av byggherren selv. De har en
tilmålt tid satt av til arbeidet og må
svare for tidsbruken internt. I tillegg
skal de holde eksterne tidsfrister. Midt oppi dette skal de ta et
selvstendig standpunkt og lage et
konkurransegrunnlag. Alt dette
før en er kommet i gang med selve
prosjektet, innleder Mikalsen.

Ufullstendige og vage

I neste fase, når prosjektet er i
gang, oppstår det alltid diskusjoner,
forhold som ikke kunne forutsees,
eller forhold det ikke var lagt inn
midler til å avdekke på et tidligere
tidspunkt.
I tettbygde strøk, som bygater i
Bergen, ligger ledninger, kabler og
rør som ikke er på kartet. Da har
konsulenten få forutsetninger for
å vite hvor det ligger fordyrende
elementer.
Mikalsen ser at konsulentens hverdag er utfordrende. Samtidig fører
beskrivelsene ikke sjelden til ekstra
utfordringer for leverandørene. For
dem er et tilbakevendende problem
at beskrivelsene er ufullstendige og/
eller vage. Det henvises til tegning
som ikke finnes, eller det vises
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til et produkt hvor det ikke er
samsvar mellom tegning og beskrivelse. I noen tilfeller er beskrivelsene
så generelle at beregningsgrunnlaget blir helt galt.

Hva koster en bil?

Å be om pris basert på en ufullkommen beskrivelse, kan sammenlignes
med å be om prisen på en bil. Det
sier seg selv at skal en prissette en
bil, må en vite mest mulig om den.
– I en generell beskrivelse kan det
stå 16 overvannskummer med
dimensjon fra DN 150 til DN 1000.
En bunnseksjon for en overvannskum for et DN 1000-rør har en helt
annen pris enn overvannskummen
for DN 150-rør. Skal vi ha et riktig
konkurransegrunnlag, må vi prise
samme vare. Hvis bedrift A satser

på at det i hovedsak er DN 150-rør
inn i kummene, mens B priser en
kum av hver dimensjon og gir inn
en snittpris, så vil prisen fra bedrift B
være høyere enn for bedrift A. Ikke
sjelden får vi tilbakemelding om at vi
er dyre. Årsaken er at vi i størst mulig
grad ønsker å legge inn den mest
sannsynlige prisen, fremfor å prise
taktisk, forklarer Espen Mikalsen.

Skape resultat sammen

– Har du en løsning?
– Mitt inntrykk er at jo bedre planleggingen er, jo mer korrekt blir prissettingen. Så langt jeg kan se er det
et balansepunkt mellom kostnad og
kvalitet, og en sammenheng mellom
gode beskrivelser og gode resultater.
I de tilfellene en har et godt grunnlag når en begynner på prosjektet,

blir som regel den prisen som ble
gitt inn i tilbudsrunden det samme
som sluttsummen. Er beskrivelsen
utydelig eller ufullstendig, så blir det
gjerne mer kostbart underveis og
en uforholdsmessig høy sluttsum,
svarer han.
– Jeg har også sagt at vi må være litt
ydmyke, vi og. Derfor er jeg opptatt av
hva vi i betongbransjen kan bidra med
for at beskrivelsene skal bli gode. Hva
kan vi gjøre for å unngå at det oppstår
diskusjoner underveis? For vi har jo
ett felles mål: Best mulig prosjekt og
gode prosesser understreker daglig
leder hos Nobi, Espen Mikalsen.
Med dette som bakteppe kontaktet
VA-forum fire konsulentfirma, og
stilte hver av dem de samme tre
spørsmålene:

Spørsmålene:
1 Hvordan er prosessen hos konsulenten?
2 Hva er utfordringene for konsulenten,
knyttet til VA-prosjektene hvor betongbransjen er involvert?
3 Hva kan betongbransjen gjøre for å forenkle konsulentens
arbeidshverdag/resultatet av deres arbeid?

Her er svarene
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Cowi
Bård Alsaker, regionsjef Vann
og Miljø, hos Cowi i Bergen ble
intervjuet på Cowis kontor.
■ 1: Cowi er et landsdekkende

ingeniørfirma innen teknisk samfunnsplanlegging, og har blant annet et av
landets største fagmiljø innen vann
og avløp. De utnytter stordriftsfordelene blant annet ved at avdelingene
benytter ledig kapasitet hos hverandre. Bård Alsaker koordinerer for
eksempel prosjekt fra Kristiansand til
Bodø. Samarbeidet handler både om
å benytte ressursene best mulig, men
også om å utnytte hverandres spisskompetanse.
Ved større prosjekt er som regel en
lokal medarbeider prosjektleder, mens
øvrig bistand kan komme fra hele
landet.
Cowi arbeider mest for det offentlige,
med kommunene som hovedkundemasse, men utfører også noe arbeid
for private.
– Kommunene forholder seg til hver
sine VA-normer. Disse er vi på en måte
bundet av, men noen ganger må det
vurderes lokale tilpasninger, forklarer
Alsaker.
Dette kan være knyttet til spesielle
forhold ved et prosjekt, grunnforhold,
tilgjengelig plass, eller annet som gjør
at det ikke alltid er hensiktsmessig å
prosjektere i henhold til normen.
– Hvis det er noe vi lurer på i prosjekteringsfasen, for eksempel om det
er behov for produkter som avviker
fra standardløsninger, hender det
at vi spør leverandører om det er
mulig å lage en spesifikk løsning. Vi
prøver imidlertid å være nøye på hva
vi beskriver i anbudspapirene. Etter
regelverk for offentlige anskaffelser
er det relativt strenge vilkår mot å
beskrive konkrete produktnavn. Når
vi i planleggingsprosessen kontakter leverandører kan det være for
å diskutere om det er mulig å lage
bestemte spesialløsninger. Som regel
går standardløsninger bra, men det
forekommer situasjoner hvor det blir
kronglete. Dette knyttes gjerne til
høyde, eller konflikt med rør og kabler

som ligger i grunnen allerede. Slikt er
som regel greit å håndtere så lenge
en er kjent med på forhånd. Det er
mye verre når slikt dukker opp etter at
en har begynt å grave, og vi må finne
en løsning raskt. Det hender fra tid til
annen.
■ 2: En vesentlig utfordring er ting

som viser seg å være annerledes enn
forutsatt og at vi må endre planene
fordi grunnforholdene er uventede
eller eksisterende infrastruktur i
grunnen viser seg å være annerledes
enn du tror. Ofte brukes det for lite
ressurser på å undersøke grunnen i en
tidlig fase. Det er et generelt problem,
men det koster å foreta undersøkelser,
og ved planlegging av VA-infrastruktur
nedprioriterer en del kunder å legge
penger i dette i tidlig planleggingsfase. Derfor må en løse utfordringer
raskt når en har begynt å bygge, og de
reelle forhold avdekkes.
Vi får også en del mangelfulle
forespørsler om prosjekteringsoppgaver, der det kan være vanskelig for
oss å anslå arbeidsomfanget. Kunder
kan ofte være for vage i beskrivelsene
sine, eventuelt beskrive for direkte. Så
kommer en inn og starter arbeidet, og
så oppdager vi at det er forhold som
ikke stemmer. Da kan vi ha måttet
foreta nye vurderinger av ledningstraseer underveis. Dette kan gi
merkostnader for oss i forhold til hva vi
i en tilbudsfase har antatt, noe vi av og
til møter manglende forståelse for når
vi har gitt inn en fastpris. For oss blir
for eksempel tidsbruken helt annen
dersom vi har forutsatt å benytte
prefabrikkerte produkter, men det
underveis viser seg at vi må designe
plass-støpte løsninger, forklarer han.
– Tidvis beklager både entreprenører
og leverandører seg over konsulenters beskrivelser. Vi erkjenner at det
forekommer slett arbeid blant konsulenter.
– Hva skyldes det?
– Jeg tror det blant annet henger
sammen med hva konsulenten får
betalt for å gjøre. Priskonkurransen
for prosjekteringsoppdrag er tøff, og
når en er bundet til en fast pris for å få
oppdraget, så ligger det med honorar,
tidsbruk og leveringsfrist i bakhodet,
det kan gå ut over tiden en har til
rådighet for å tenke ut, prosjektere og
beskrive spesialløsninger. Da må en

forsøke å standardisere mest mulig.
Ved andre prosjekt kan feil og mangler
skyldes tidsfrister som påskynder fremdriften, mener Bård Alsaker.
I vår bransje består en VA-planlegger
sin hverdag som regel i å jobbe parallelt med flere ulike oppdrag, og i de
fleste er det andre parter som styrer
fremdriftsbetingelsene. Det er absolutt
ikke ukjent for oss med sammenfallende tidsfrister på flere ulike fronter.
– Vi ønsker jo å levere produkter som
vi med hånden på hjertet kan stå for.
Samtidig lever vi i en konkurransesituasjon hvor pris ofte er helt avgjørende
for om vi får oppdrag, og det er nok
noe i det med at du får det du betaler
for.
■ 3: I utgangspunktet skal vi holde

oss oppdatert om hva som er mulig å
levere av produkter. Det er vårt ansvar.
Men det er et stort mangfold og våre
kunder forventer gjerne også at vi skal
være eksperter på alt fra myndighetskrav i Plan-og bygningsloven til
innkjøpsreglement og kontraktsrett.
Det rent faglige innen VA er bare en del
av et prosjekt. Det er mulig det hadde
vært et hjelpende bidrag dersom
leverandører kunne komme til oss for
å presentere produkter og løsninger
når de har noe nytt. Vi får fra tid til
annen tilbud om deltakelse på faglunsjer, og slike er viktige. Jeg håper for
både vår del og for konsulentbransjen,
at prosjekterende som lurer på noe
tar kontakt med produsentene for å få
svar. Jeg håper og tror at konsulenter
gjør det, fremfor å velge snarveier og
blir vage, understreker Bård Alsaker.
– Vi mener å se at offentlige kunder
i dag har et dårlig verktøy i forbindelse med tilbudskonkurranser for å
unngå aktører som ikke gjennomfører oppdrag på en seriøs og skikkelig
måte, eller kanskje ikke helt vet å
bruke de muligheter de har til dette
via kvalifikasjons- og tildelingskriteriene. Om en konsulent har levert
et dårlig prosjekt som en kunde er
misfornøyd med, får det som regel
ikke noen konsekvens ved neste
konkurranse, laveste anbyder får ofte
jobben uansett. Nå kan det imidlertid virke som om en del kommuner
etterhvert vektlegger kompetanse og
ikke minst direkte kundereferanser fremfor utelukkende pris. Det tror jeg
kan komme til å hjelpe.

2016 | VA-forum
VAforum 1 2016 A.indd 45

45

19.01.2016 10.24

Norconsult
Prosjektleder Trond Helge Hanssen,
Norconsult, ble intervjuet på
selskapets kontor i Bergen.
■ 1: Norconsult er et konsern hvor

avdelingskontorene samarbeider for
å utnytte ledig kapasitet. Det betyr
at arbeid som utføres i Stavanger
kan være prosjektert i Bergen.
Norconsult benytter programmet
NS 3420 i arbeidet sitt. Der er det
standard beskrivelse for alle produkter, i tillegg kan konsulentene fylle
inn supplerende tekst.
– Jeg vet at noen kun benytter
standard tekst, mens andre føyer
til mer utfyllende opplysninger.
Manglende opplysninger kan være
årsak til senere uenighet. Det tar få
sekunder å supplere med utfyllende
informasjon, men jeg vet at mange
kun bruker standardtekstene og da
kan beskrivelsene bli tynne. Beskrivelsen henger sammen med tegningene, og når en ser på tegningen
sammen med beskrivelsen lysner
det ofte. Så forekommer det at
hovedentreprenører kun skanner
prissidene og ber om pris, uten at det
følger med generelle opplysninger
og eller tegningsgrunnlag. Dette er
sikkert forskjellig fra entreprenør til
entreprenør, men det er klart at da
blir beregningsgrunnlaget mangelfullt, sier Trond Helge Hanssen.
De fleste beskrivelser Norconsult
lager oversendes byggherre for
gjennomgang før utsendelse.
Ofte blir det endringer, dels for
å redusere kostnader, dels fordi
byggherren har spesifikke ønsker.
Alle større beskrivelser Norconsult
lager, blir sendt tilbake til byggherren for uttale. Da kan byggherren
selv gå inn og endre på ting. Til dels
for å spare penger, til dels fordi de
har egne meninger.
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– Mange av byggherrene har eget
fagpersonell som gjennomgår
beskrivelsene og kommer med
forslag til endringer. Ofte gjelder
dette valg av materiell hvor byggherren har spesifikke krav. Mange
kommuner har en VA-norm hvor
materialspesifikasjoner er bestemt.
Som rådgivere må vi da vurdere om
ikke andre materialkrav kan legges
til grunn, om det er det beste for
prosjektet. Konsulenter har ofte
egne preferanser. Noen liker best
betongrør, noen synes plast er bra,
mens andre foretrekker støpejern.
Valgene må tas med bakgrunn i de
enkelte prosjekt. Når byggherren
kommer inn i bildet, må vi gjerne
tilpasse oss de ønskene han har.
Mange av rammene for utformingen
av prosjektene er lagt på forhånd, ut
fra VA-normen i kommunene. Men
så kommer den økonomiske biten
inn i det. Blir prosjektet for dyrt kan
det bli lagt på is, beskriver han.
Konsulentene hos Norconsult er
opptatt av å følge opp prosjektene
ute «i marka».
– Vi er med på byggemøter og er
mye ute på anleggene. Det er viktig
å vite hva en snakker om når en
lager beskrivelser. For å lære dette,
må en ut på anlegg. Det er uhyre
enkelt å hente en gammel beskrivelse og kopiere løsninger derfra. Ved
enkelte tilfeller, som overvann langs
veger, blir det mye det samme opp
igjen. Da kan det i enkelte tilfeller
forsvares, men en må være sikker
på å hente inn riktig informasjon og
kvalitetssikre denne. Samtidig er det
ikke enkelt å kvalitetssikre mange
nesten like kummer. En kan stirre seg
blind på alt til slutt. Da blir det gjerne
til at en går på standardhøyder og
har avregningsposter for endringer,
fremfor å regne på hver enkel kum.
Mindre høydejusteringer er som
regel greit også for entreprenøren.
Det viktigste er å huske at det er
ingen av oss som er interessert i at
entreprenør eller leverandør skal

tape penger på et prosjekt. Vi ønsker
heller ikke at byggherren skal betale
for mye for sine anlegg. Målet vårt
er felles: Vi er i denne bransjen for å
skape gode løsninger.
■ 2: – Fordi vi på forhånd ikke vet

hvilken leverandør som får oppdraget, forholder vi oss til Basal-katalogen
når vi definerer enkeltprodukter. Ut
fra den beskriver vi for eksempel DN
600 Bunnseksjon. Men det er det ikke
alle Basal-bedriftene som lager. Fordi
de ulike Basal-bedriftene lager til
dels ulike produkter, og vi på forhånd
ikke vet hvilke leverandører som blir
involvert i de enkelte prosjektene,
kan dette by på problemer. Når
leverandør er valgt må vi gjerne gå
tilbake og endre på arbeidstegninger for å få riktig produkt inn på
tegningen. Det enkleste hadde vært
om Basal-gruppen hadde en felles
katalog, med produkter alle lager.
Opplysninger om spesialprodukter
kunne vært tatt inn som eget tillegg.
I tillegg vet vi som regel lite om
leveringstider. I noen prosjekter
trengs for eksempel oljebestandige
pakninger. Det lagerføres som regel
ikke. Vi har opplevd at en må endre
rørdimensjon/fall fordi leverandøren
ikke har riktige pakninger. Dette er
bagatellmessige forhold, men i den
store sammenhengen har det betydning både for det endelige anlegget
og for prosessen mot entreprenøren,
mener Trond Helge Hanssen hos
Norconsult.
– I tillegg hadde det vært greit å
få vite hvor store produkter som
kan prefabrikkeres. De aller største
vannarmaturene er så store at det
ikke får plass i standard kummer. Før
brukte vi plass-støpte isteden. Men
det er mye bedre å benytte prefabrikkert, fremfor å forskale og armere
store kummer i ei åpen grøft halvfylt
av vann. Det ville vært fint om Basal
kunne ta seg bryet med å skrive om
hva de virkelig kan lage.
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Ing. Stein Hallgren
VVA Planlegging a.s.
Stein Hallgren er eier av og
utførende i Ing. Stein Hallgren
VVA Planlegging a.s. Han har svart
skriftlig, og utførende, spesielt
på det første spørsmålet. Her får
han større plass til rådighet enn
de øvrige. Årsaken er at svaret
hans også viser kompleksiteten
og omfanget av konsulentens
ansvarsområde generelt sett.
■ 1: Planarbeider for tilretteleg-

ging av boligfelt starter ofte med
en kartlegging av planforutsetninger: Reguleringsbestemmelser,
rekkefølgekrav og avklaring av
øvrig grunnlag for planarbeidene.
I reguleringsplanen er det ofte
allerede utarbeidet en VA–rammeplan. Hvis ikke, starter planarbeidet
med utarbeiding av en prinsippplan for tilretteleggingen. I den
inngår fastlegging av traseer, behov
for pumpeløsninger, eventuelle
borehull, med videre. Som del
av arbeidet med prinsippløsningen inngår befaring i området
supplert med gjennomgang av kartgrunnlaget. Det må også avklares
om tiltakshaver ønsker at det skal
gjennomføres
terrengmålinger/
bonitering av vegtraseer, med
videre.
Terrengarbeider
anbefaler
jeg
fordi dette gir et vesentlig sikrere
grunnlag for mengdeberegninger
i et anbudsdokument, og mindre
avvik mellom utførte mengder og
mengder medtatt i anbudet. Det
gir færre tilleggsarbeider/mengdejusteringer og vil selvsagt derfor
være ønsket. Men markarbeider
koster penger, og ikke alle tiltakshavere ser seg ”råd til” dette i plansammenheng. Dessuten må planlegging og prosjektering ofte lyses ut på
Doffin som en anbudskonkurranse,
og markarbeider er svært vanskelig

å kostnadsberegne i en tilbudssammenheng da medgått tid henger
sammen med vegetasjon i området,
dybder til fjellprofil for bonitering og
lignende. Tiltakshavere velger ofte
at markdata skal tas fra digitalt kartgrunnlag, og dybde til fjell antas
som «gjennomsnitt dyp».
I dialog med tiltakshaver og
kommune avtales gjerne hvilke
krav/ønsker som skal legges inn
vedrørende valg av ledningsdimensjoner, ledningsmateriell og
kumløsninger. Ledningsmateriell for
anlegg som skal overtas til offentlig
drift og vedlikehold, vannledninger
fram til vannkummer, hovedledninger avløpsanlegg
fastlegges
av kommunen, eventuelt i samråd
med
prosjekterende.
Valgene
avhenger ofte av hva som ellers
er i kommunen, eller i de aktuelle
områdene av kommunen. Noen
kommuner har gjennomgående
krav om duktilt støpejern, mens
andre ønsker hovedvannledninger
i PE-materiell. Krav til vannverkskummer varierer også sterkt. Noen
krever at vannkummene dreneres
til overvannsledninger, andre til
drenerende grøftemasser... Tilsvarende er det for avløpsledninger.
Noen kommuner krevet avløpskummer i betong, andre ønsker /
aksepterer kummer i plast. Noen
kommuner aksepterer stakekummer, «minikummer» på strekk
mellom nedstigningskummer, tilsvarende for ledningsmateriell, og så
videre.
I denne «skogen» av ulike løsninger
er det viktig at kriteriene for valg er
fastlagt tidlig i planfasen.
Utbyggere ønsker som regel
rimeligst mulig godkjent løsning.
Varighetsperspektivet, 100 år, er
sjelden et tema, men burde kanskje
vært det. Dette aspektet er selvsagt
et tema konsulenten ønsker å
presentere for utbygger, men det
kan ikke treffes valg som utelukker eller begrenser en leverandørs

løsninger, uten at det foreligger
objektive kriterier for at den løsningen som tilbys ikke tilfredsstiller de
funksjonskrav og levetidskrav som
settes i prosjektet.
Når løsninger er valgt, materialkrav
er valgt og spesifisert, alternativer
er tydeliggjort i planmateriale og
anbudsgrunnlaget, kan detaljplanarbeidet begynne.
Planene utarbeides i samsvar med
VA-normen i den enkelte kommune.
Som sagt varierer disse fra kommune
til kommune, og det er ofte en
utfordring å «holde tunga beint i
munnen»…(Glipper forekommer
helt sikkert).
Felles for de aller fleste prosjekt
er plantegninger (Vegplan og
VA-plan), lengdeprofil, detaljtegninger av vannkummer, detaljtegninger for grøftesnitt og løsninger
for kummer, samt tverrprofiler av
veganlegg. Kommunale og andre
offentlige tiltakshavere ønsker
gjerne at det utarbeides et anbudsgrunnlag i NS3420, mens flere private
oppdragsgivere overlater mengdeberegninger og spesifikasjoner til
anbyder/rørlegger/entreprenør, og
innhenter en fast RS-pris for hele
anlegget. Det er spesielt tilfelle der
utbygger har et godt innarbeidet
«forhold» til en entreprenør. Slike
direkte innhentete anbud blir ofte
supplert med at utbygger innhenter
en «kontrollpris», eller ber meg om å
kontrollere, det vil si mene noe, om
den prisen som er innhentet.
Hverdagen er nok mer interessant og
variert enn som så, kanskje spesielt
fordi jeg håndterer hele virksomheten, med alle typer oppdrag i alle
faser.
Det er viktig å merke seg at jeg
gjennomfører prosjektene i samarbeid med andre aktører der dette er
ønskelig og/eller nødvendig for en
hensiktsmessig og kvalitetsmessig
tilfredsstillende løsning. For tiltakshaver er ofte jeg kontaktpunktet i
prosjektet og det er i all hovedsak
den riktige løsningen, slik jeg har
oppfattet det hos de involverte.
■ 2: Blant utfordringene er å følge

med i utvikling av nye produkt
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og å formidle disse til oppdragsgiver/utbyggere/tiltakshaver. Hva
finnes, hvorfor er dette det riktige
valget, eller er det et alternativ en
skal vurdere å velge? Ved valg er det,
som nevnt ovenfor, ofte med fokus
på pris her og nå og ikke i samfunnsmessige kostnader over tid… og
dersom det ble stilt spørsmål om
kostnader over tid, så vet jeg ikke
hva jeg skulle svart (referert til at vi
ikke har erfaringer for 100 år frem i
tid). Rør- og kumprodusenter har
gjennomgående gode argumenter
for at valg av deres produkt på en
eller annen måte (noen påstår på alle
måter) er bedre enn andre produkt.
Sannheten er kanskje at
det er bedre på noen områder og like
god/dårligere på andre bruksområder/installasjoner. Utfordringen
blir da å være så godt orientert om

Asplan Viak
Prosjektleder/ingeniør Terje Skaar
hos Asplan Viak i Bergen ble
telefonintervjuet.
■ 1: Også Asplan Viak har avdel-

ingskontor på ulike steder i landet.
For noen prosjekter samarbeider
avdelingene på tvers, mens det på
andre prosjekt er så viktig med lokal
kompetanse at arbeidet utføres ved
det lokale kontoret.
– Vi har lang erfaring i bruk av
betongprodukt og har god kjennskap til disse, så i hovedsak opplever
vi at prosjektering og samarbeid går
greit. Men jeg har selv erfart at det
har oppstått mangler underveis ved
utsendelse av beskrivelser i forbindelse med pristilbud.
Vi leverer våre beskrivelser til
hovedentreprenørene eller til våre
byggherrer. Det er opp til dem å

48

hva de ulike produkter er god/like
god/dårligere på at en kan gi råd til
tiltakshaver på grunnlag av objektive kriterier (hvis det finnes).
I en hektisk hverdag vil det være
nesten umulig å innfri kravet om
å være oppdatert på alle produkt,
deres spesifikasjoner og egenskaper,
for å vurdere disse opp mot hverandre, inklusiv kostnader nå, og over
tid. Og: En ting er å vurdere produktene opp mot hverandre og å gi råd
om valg, noe annet er at utbygger/
kommune også har sine spesielle
krav og ønsker som ofte ikke er
spesielt fleksible. Dermed sitter man
ofte igjen med et fastlagt valg, uten
at vurderinger av produktegenskaper og løsninger er utført, i alle
fall ikke av konsulenten.

sende dette videre til leverandørene.
Så har vi opplevd at de har sendt
informasjonen litt ukritisk, for
eksempel at det mangler tegninger.
En gang hadde en rørlegger bare
sendt fra seg anbudsgrunnlaget for
rørleggerkapittel og ikke tilhørende
betongkapittel. Nå som det meste er
på pdf-filer, pleier leverandørene å få
hele beskrivelsen, men det er klart at
det oppstår frustrasjon når deler av
beregningsgrunnlaget rett og slett
mangler.
Det hender jo at det glipper hos oss
også, vi er ikke feilfrie noen av oss.
Derfor er det viktig med god dialog.
Jeg er opptatt av at vi må ta tak i
ting når vi ser at noe mangler eller
dersom det skulle være feil. Og i de
tilfellene hvor vi har gjort feil setter
vi stor pris på å få tilbakemelding om
det så snart som mulig. Jo før vi blir
klar over det, jo før kan vi rette opp
feilen. I beste fall oppstår det ikke
engang hindring i fremdriften.
■ 2: Vi har god erfaring med VA-varer

■ 3: Umiddelbart ser jeg ikke noe

særlig betongbransjen kan gjøre.
Behovet for å formidle kunnskap/opplysninger om hvilke nye
løsninger som er tilgjengelig vil
selvsagt være nødvendig for at jeg
skal ha oppdatert grunnlag for å
vurdere de løsninger som bransjen
tilbyr, og for å vurdere disse opp
mot andre løsninger. Samt kunne
formidle dette til utbygger/
oppdragsgiver, slik at jeg i felleskap
med ham kan velge, eventuelt åpne
for, løsningsalternativ.

over produktene. Utfordringene er i
hovedsak knyttet til hvem vi jobber
for. Noen kunder ønsker plast,
andre betong. Vi er opptatt av riktig
produkt på rett sted. Det forekommer at grunnforholdene er så dårlige
at betong blir for tungt. Andre steder
er det for eksempel så store laster, at
betong er det eneste vi kan tenke
oss, fordi det er et så solid materiale.
I tillegg til lang erfaring holder vi
oss oppdatert ved årlige besøk av
betongprodusenter. Vi deltar også
på arrangementene som Basal har
omkring i landet.
■ 3: Vi føler at vi har et godt samar-

beid med de ulike leverandørene.
Får vi henvendelser fra dem så tar
vi tak i det etter hvert, enten dette
skyldes feil hos dem, om vi har gjort
en feil eller om det har oppstått feil i
leveransen. Vi har som sagt, benyttet
mye betongprodukter, blant annet
mange
spesialløsninger,
opp
gjennom årene.

av betong og har stort sett oversikt
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På Norges tak:
60-åring med vekstvilje
I vinterutgaven av turistmagasinet
«Tyin-Filefjell»
for 2015 blir Ryfoss Betong
presentert over flere sider.
Artikkelen innledes med:
«Du finn knapt eit bustadhus, eit fjøs eller ei hytte i
Vang som ikkje står trygt på
betong levert frå Ryfoss. Neste
år feirar Ryfoss Betong seksti
år som stødig hjørnesteinsbedrift i bygda.»

Det er store ord, men den relativt lille
bedriften, den minste av alle Basalfirmaene, har ekspansjonsplaner og
lufter allerede tanken om nye 60 år.
Ryfoss Betong, i Valdres, ligger så og
si midt i Sør-Norge. De er nabo til
et av landets mest populære hytteområder, og naturen rundt er
slående vakker.
Betongvareprodusenten har nylig
oppgradert hjemmesiden sin og
annet
markedsføringsmateriell.
De har gjort en god jobb. Spesielt
fotografiene er usedvanlig forseggjort, og gjenspeiler på mange
måter bedriftens offensive holdning.

Distriktsutfordringer

Betongbedriften på «Norges tak» har
flere bein å stå på, en må det her oppe.
De leverer betongelement av alle
slag, etasjeskillerne «Plattendekker»,
betongblokker, alt innen VA-varer,
Mapei-produkter og skiltfundament.
Ferdigbetong er selve livsnerven
for Ryfoss Betong, og innen ferdigbetong er de størst i Valdres.
Bedriften har hovedkontor på
Kvismoen nord for Ryfoss i Vang,
samt produksjonsavdelinger i Årdal
og på Leira. Det er 17 ansatte totalt,
og i fjor var omsetningen på ca. 30
millioner kroner.

Ryfoss Betong holder til i vakre Valdres, på Norges tak. For å overleve
her må de ha flere bein å stå på, bedriften er blant annet størst i Valdres
innen ferdigbetong. Nå skal de vokse på VA.
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– Den største utfordringen i distriktene er at arbeidsplasser forsvinner,
da sitter en igjen med overskudd av
bygg og underskudd på mennesker.
For de som vokser opp i UtkantNorge kan det være vanskelig å
flytte hjem igjen etter endt utdanning, fordi så mye sentraliseres at det
knapt er arbeidsplasser igjen, mener
Stig Klingenberg.
Han kommer fra Sogn og Fjordane,
og flyttet til Ryfoss da han i fjor ble
ansatt på Ryfoss Betong.

Stort salgsdistrikt

Selv om de ligger godt utenfor
de sentrale delene av Norge, er
spennvidden innen kundesegment
stor. De leverer til alt fra hytteprosjekt, via landbruk til idrettshaller, som den nye idrettshallen
på Leira, hvor de har levert dekke. I
tillegg kommer store veianlegg med
tunneler, blant annet.
– De har vært flinke til å satse på barn
og unge her. En av skolene utvides,
de har bygget nye barnehager og
i tillegg har vi fått minisykehus på
Fagernes, forklarer han.
Daglig leder Marianne Berge, som
tilhører tredjegenerasjon i virksom-

heten, lytter og nikker. Selv om
bedriften er stor i Valdres-sammenheng, blir de små sammenlignet
med andre betongvareleverandører.
Til gjengjeld dekker bedriften hun
leder et betydelig område fra Indre
Sogn til ytterst i Valdres.
Nylig leverte Ryfoss Betong 3400
kvadratmeter av etasjeskilleren
Plattendekke til 150 nye studentboliger i Sogndal. Produktet er
rimelig og effektivt for kundene,
og kan benyttes til industribygg, fjøsbygging og andre større
konstruksjoner.

Gründeren

– Vi satser på Plattendekker og
veggelement for å kunne opprettholde produksjonen om vinteren.
Det er bare en times kjøring, så er vi
innerst i Sognefjorden. Indre Sogn,
med Lærdal, Sogndal, Luster og Årdal
er avgjort et spennende marked
for oss både på kommunalvarer og
annet, forklarer Marianne Berge.
Det var farfaren hennes, Arnfinn
Berge, som etablerte bedriften for 60
år siden. I Ryfoss var det god tilgang
på sand, og den gangen var det stor
byggeaktivitet i Valdres. Virksomhet-

en ble fort en hjørnesteinsbedrift, og
har i alle år vært familieeid.
Marianne Berge er født og oppvokst
på området, og har arbeidet ved
Ryfoss Betong siden 1997. De første
årene var hun kontorleder. Da
forrige daglige leder døde brått i
forbindelse med en ulykke, overtok
hun stillingen hans.

Endringsvilje

Faren, som også har vært daglig
leder, og farens tvillingbror, er
fortsatt aktive. Mens et søskenbarn
av henne, Anfinn Berge, er produksjonsleder i Ryfoss Betong. I det
daglige opplever ikke de ansatte
at det er et familieeid selskap. Men
tryggheten som ligger i dette, og det
at alt er eid av bedriften, inkludert
alle bilene, gir et solid fundament.
De første årene produserte Ryfoss
Betong store mengder betongrør
for bekkelukking. Senere utvidet
de med produkter og ferdigbetong
til vegbygging, kraftverk, tunneler
og aluminiumsverk. De siste årene
har de i tillegg begynt å produsere
«Ryfossblokka» og skiltfundament.
Og i fjor ansatte de Stig Klingenberg
for å bidra på salg og markedsføring,

Hallen for produksjon av elementer ble nylig forlenget. Her støper de også kumbunner, kjerneborer og utformer andre spesialløsninger innen VA.
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som et ledd i en langsiktig ekspansjonsstrategi.

De beste overlever

Bedriften har lojale kunder som
bruker dem, selv i de tilfellene
de kanskje kunne ha fått lavere
priser hos andre. Det handler om
at kundene vet betydningen av å
ta vare på en lokal leverandør med
varer på lager. De selger VA-varer til
eneboligprosjekt, skoleutbygging,
små veianlegg og kommunene i
distriktet. Nå kommer også bygging
av tunnel i Bagn, samt andre
vegprosjekt i området.
– Konkurransen er skjerpet på
ferdigbetongen, tidligere solgte den
seg nesten av seg selv. Produksjonshallen ble utvidet for ikke så lenge
siden. Der har vi ledig kapasitet, og
den skal vi utnytte bedre. I tillegg er
det potensialer for oss både innen
kommunalvarer og bygg, understreker han.
Klingenberg har selv bygningsbakgrunn, blant annet som daglig leder
i et lite firma. Der falt alle administrasjonsoppgavene på ham, blant
annet kundeoppfølging og salg.
– Vi er opptatt av å følge opp
kundene våre, derfor har vi ansatt
en person med dedikert ansvar for
dette, forklarer Berge.
– Samtidig er kundeoppfølging et
felles ansvar som skal prege hele
bedriften. Det er de beste som
overlever. I tillegg til å ha god likviditet
er det viktig å bli best på å følge opp
kunden, og å optimalisere produksjonsleddet, supplerer Klingenberg.

Daglig leder Marianne Berge har en hektisk hverdag. For å at kundene får en oppfølging ut over det
hun har hatt tid til å gi dem, har bedriften ansatt en ny salgs- og markedsansvarlig.

Salg-og markedsansvarlig Stig Klingenberg har store planer for Basals (foreløpig) minste medlemsbedrift.

Lærer hos Basal

Foruten allsidig erfaring fra salg har
han generell kunnskap om kommunalvarer, men han mangler foreløpig
dybdekunnskapen. Den er det til
gjengjeld andre ved virksomheten
som har. Samtidig arbeider han
aktivt for å lære mer om VA-varer. I
fjor vinter deltok han på et salgsmøte
i Basalregi. Egentlig meldte han seg
på så sent at det ikke var plass til
ham, da det likevel dukket opp en
åpning gjorde Basal mye for å få ham
med, noe han setter stor pris på
– Samlingen var svært lærerik. Jeg
fikk et godt utbytte både faglig og
sosialt, så dette skal jeg gjøre oftere.
Basal var også flinke til å ivareta alle,

og viljen de viste for å hjelpe oss til
å etablere kontakter imponerte. Jeg
synes det er flott at de var så ivrige
etter å implementere oss i Basal,
og setter stor pris på at de tar vare
på den minste av alle Basal-bedriftene på en så fin måte, forteller Stig
Klingenberg.
– Minste, inntil videre, gjentar de i
kor mens de smiler mot hverandre.

Kommunikasjon

Stig Klingenberg er utålmodig som
person. Nå er han der hvor han har
lyst til at ting skal ta av.
– Støtten fra Basal er vesentlig for

oss som er så små. Vi har for eksempel ikke egen katalog. Da er det godt
å kunne vise til produktkatalogen
til Basal, som er komplett på nettet.
Den øvrige informasjonen på Basals
hjemmeside er også veldig bra, både
for oss og for kundene våre. I tillegg
har de vært flinke til å følge opp med
informasjon på eposter. Jeg opplever
de Basal-ansatte som ryddige og
kunnskapsrike. Dessuten er også
Basal i videreutvikling, og viser en
positiv, fremtidsrettet holdning.
Jeg har stor tro på at vi sammen vil
lykkes, understreker vestlendingen.
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Produserer
solide varer
Pretec AS er en av leverandørene til Basal-bedriftene.
Firmaet, som produserer og
lagerfører produkter mot
bygg- og anleggsbransjen, er
også direkte leverandør til
prosjekter som Basal-medlemmene er involvert i.

Til Basal-bedriftene leverer Pretec AS
kuleankre, utsparinger og løfteutstyr
som benyttes for å transportere,
flytte og montere de ferdige betongproduktene. I tillegg benytter en
del av medlemsbedriftene deres
formoljer.
Pretec AS ble etablert i 1985, er en
del av norskeide Pretec Group AS,
og har søsterselskaper i Sverige,
Danmark, Finland, Belgia og Kina.
Firmaet opererer direkte mot to
kunde-segmenter: Betongelementbransjen / kommunalvareprodusenter og entreprenører som jobber med
bergsikring, samt vann- og frost-

sikring av tunneler. I tillegg betjenes
det generelle byggemarkedet ved
hjelp av forhandlere.
– Dette er våre satsningsområder, og
vi har bygget opp et bredt sortiment
som lagerføres i Norge. Innenfor disse
områdene skal vi være innovative og
søke nye og forbedrede løsninger.
Vi styrker vår posisjon gjennom å
bidra til økt verdiskapning for våre
kunder, sier Birger Larsen, som er en
av selskapets selgere.
Pretec AS har samarbeidet med Basal
i flere år, og ser på Basal-samarbeidet
som viktig innen satsingen mot
betongvareprodusentene.
– Basal er en krevende kunde, men
også dyktige i forhold til tekniske
spesifikasjoner og kvalitetskontroll. Det gjør at vi som leverandør
også må henge med i den tekniske
utviklingen, og det ser vi på som
veldig nyttig, forklarer han.

samme prosjektene som Basalmedlemmene gjør. De leverer
blant annet boltegrupper, bergsikringsutstyr og utstyr til vann- og
frostsikring til de store anleggene
innenfor veg og tunnel i Norge.
Pretec AS er også norsk importør av
kjemiske produkter fra den franske
produsenten Grace/Pieri. Dette
omfatter formoljer, membranherdere, pigmenter og andre produkter
for å bevare eller forskjønne betongens overflate. Grace/Pieri er i tillegg
en ledende produsent av fiber til
sprøytebetong, et område Pretec
kommer til å satse mer på fremover.
I Norge har Pretec 24 ansatte, samt
lager- og produksjonsareal på ca.
2 600 kvadratmeter. Her er deres verksted for produksjon av innstøpingsgods, spesielle innstøpingshylser,
strekkstag, fundamentbolter, kapping
av gjengestenger samt lagring av
andre spesialprodukter med krav til
kort leveringstid.

Bredt varespekter

Ekspansive planer

Krevende kunde

Innenfor infrastruktur og samferdsel leverer Pretec til mange av de

Pretec Groups fabrikk i Kina, på 9 300
kvadratmeter, har et topp

FAKTA
■ I Norge omsatte Pretec AS
for 214 millioner NOK i 2014,
og opprettholder samme nivået
også i 2015.
■ Sertifisert iht ISO 9001.
■ Sertifisert iht NS-EN 1090-1
for å kunne CE-merke lastbærende
komponenter i stål, alle sveiseprosedyrer er også kvalifisert på
kamstål.
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moderne produksjonsanlegg med
det nyeste innen maskiner og utstyr.
– Produksjonen oppfyller alle
relevante kvalitetsstandarder og
krav som stilles av våre kunder. De
har full kontroll med alle prosesser
og prosedyrer i produksjonen, noe
som er helt i tråd med vår kvalitetspolitikk. På denne måten skal vi
styrke vår konkurranseevne, understreker Birger Larsen.
I Kina investeres det nå i ny produksjonsbedrift, som er forventet å være
klar for åpning i 2016. Den får et areal
på hele 19 600 kvadratmeter, for
mekanisk produksjon, varmforsinking og pulverlakkering. I fabrikken
etableres også et eget laboratorium
for testing av stål og overflater.
Pretec er store innen bergsikringsutstyr til de store anleggene innen veg og tunnel i Norge.

TEKNISKE TIPS

Anbefalt utforming
av renneløpskummer

I henhold til rapporten
er følgende momenter viktige
ved utforming av renneløpskummer:

Norsk vanns rapport nr. 172/2009 «Trykktap i avløpsnett» baserer
seg på forsøk og måling av falltap i avløpsnettet, og spesielt
renneløpskummer. Rapporten gir anbefalinger til hvordan
renneløpskummer bør utformes for å sikre at en opprettholder
størst mulig kapasitet i avløpsnettet.
Som et utgangspunkt for dimensjonerende verdier for ruhet anbefaler
rapporten at følgende verdier benyttes:

Dimensjonerende ruhet (mm)
Materiale

Maks hastighet <1 m/s

Betong
Plast

Maks hastighet >1 m/s
Spillvann fellesledning

Overvann

1,5 - 6

1-2

0,5 - 1

1-2

0,5 - 1

0,5 - 1

■ Rennehøyden i kummer bør som

minimum være lik tilknyttet rørdimensjon. Ved store retningsendringer og høy hastighet bør rennehøyden økes ytterligere.
■ Retningsendringer er som oftest
ønskelig å utføre i kum. En generell
regel er at jo «rettere» vannstrømmen går, desto mindre blir tapet.
■ Kumrenner bør utformes slik at en
unngår turbulente forhold (virvler),
dette oppnås ved at rennen utføres
så linjeformet som mulig.
■ Fallet gjennom kum bør være
tilnærmet lik fallet på rørstrekket (Basal Briljant-kummer kan få
rennefall fra 0-150 ‰).
■ Dersom flere vannstrømmer
møtes i kummen dannes et relativt
stort energitap, selv om kun en liten
delstrøm møter hovedløpet.
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Betong og bru i
verdensklasse
Fredag 25. september ble
Sandsfjordbru i Ryfylke ferdig
støpt. All betong er levert av
Ølen Betong, og det måtte lages
en helt spesiell lettbetong for å
kunne gjennomføre prosjektet.

54

- Til prosjektet ble det bestilt betong
av svært høye kvaliteter, også målt
i verdenssammenheng, både når
det gjelder vanlig betong og såkalt
lettbetong, sier prosjektleder Tor Arne
Thorsen i Statens vegvesen.
Hovedspennet på Sandsfjordbrua er
290 meter, den totale lengden 580 m

og seilingshøyden 65 m, i en bredde
på 150 m. Stolmabrua i Austevoll er
bygd på samme måte. Den har et
lengre hovedspenn, på 303 meter.
Men den er halvparten så høy og der
ble det brukt hjelpepilar.
De kunne støpt en hjelpepilar til
Sandsfjordbrua også. Det ville gjort
jobben enklere, og prosjektet
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10 millioner dyrere.
– 290 meter bru støyp på ett tårn
uten hjelpepilar i byggeperioden, er
verdensrekord. Med kjørebanen 73
meter over havet, er Sandsfjordbrua
også Norges høyeste bru over sjø, sier
Thorsen i en artikkel på hjemmesiden
til Ølen Betong.

Støpt i løse lufta

Ekstra lett tilslag

For å kunne bygge så langt med
denne typen bru, måtte det lages en

mye lettere betong enn vanlig. Ølen
Betong har levert ca. 3500 m3 høyfast
lettbetong til bruspennet.
Egenvekten på lettbetongen er på
1,95 tonn/m3. Normal betong er på
rundt 2,40 tonn/m3. For å klare denne
vekten har vi brukt et tilslag med lav
egenvekt, Stalite, som kommer fra
Baltimore.
Hovedentreprenør for prosjektet er
Kruse Smith. Prosjektet omfatter også
til sammen fem kilometer ny veg
fram til brua fra Øvrabø på vestsiden
og Tysingvatnet på østsiden. Mesteparten av vegen er bygget i bratt og
ulent terreng, og det er bygget fem
tunneler på til sammen 1450 meter på
strekningen. Pris: 660 millioner kroner.

Fotograf: Ellen Marie Hagevik/Medvind24.no

Prosjektlederen fra vegvesenet har
40 års erfaring og 45 bruer bak seg.
12-14 av dem fritt fram-bruer. Han
nøler ikke med å kalle Sandsfjordbrua
for ei bru i verdensklasse.
- Betong er en av de største
oppfinnelsene som er gjort. Den er
god på trykk, dårlig på strekk. Og den

er faktisk langreist når den kommer
fra Ølensvåg. Støypingen har vært
en komplisert operasjon, og det kan
fort skje ting som forsinker prosessen.
Da kan betongen stivne på de mest
upassende tidspunkt, sier han.
Totalt har det gått med ca. 18 000
kubikkmeter
betong,
inkludert
tilkomstveger og nye tunneler. Utfordringen var å lage en betong som var
lett nok til at brukroppen tålte vekten
etter hvert som Norges største fritt
fram bygg-bru bokstavelig talt ble
støpt i løse lufta.
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Aktivt forebyggende
industrivernarbeid
Ved landets største rørfabrikk
trenes det jevnlig på å håndtere
uønskede hendelser. Målet er å
forebygge skader. Blant tiltakene er Løe Rørprodukters eget
Industrivern.

I henhold til forskrift om industrivern,
forvaltet av næringslivets sikkerhetsorganisasjon, som sorterer under
Direktorat for samfunnssikkerhet
og beredskap, skal en virksomhet
som har flere enn 40 ansatte og som
sorterer under en gitt næringskode,
ha internt industrivern.

Funksjonelt og forebyggende

Loe Rørprodukter har totalt 71
ansatte, derav 54 på Hokksund, og
har i flere år arbeidet aktivt med å
etablere sitt industrivern.
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Det ble grunnlagt i forbindelse med
åpningen av den nye rørfabrikken
på Hokksund 1.9.2011. Eieren av
fabrikken, Lars Loe, gav ansvaret for
å etablere det til Kay Lien.
– Det har forekommet uhell ved Loe
Betongelementer. I 2010 var det
også et alvorlig uhell på den gamle
rørfabrikken. Da Lars Loe gav meg
ansvaret for å opprette Loe Industrivern var han krystallklar på at ved
den nye fabrikken skal alt være i
henhold til regelverket, blant annet
med et funksjonelt industrivern,
forklarer industrivernleder Kay Lien.

er, pluss en innsatsleder. Videre har
Industrivernet eget personell som
bidrar med teknisk støtte, varsling
og kommunikasjon. Selv utgjør Kay
Lien og fabrikksjef Bjørn Ødegård
redningsstaben, som er ledelsens
instrument ved en eventuell
hendelse.
Alle som er involvert i industrivernet
har ordinære stillinger ved bedriften,
og er pålagt bestemte ansvarsområder i tillegg til disse. Selv er industrivernlederen transportleder i det
daglige.

Enkelt og virker

Innsatslaget har eget arbeidstøy
merket med industrivern. Det bidrar
til å gi de andre ansatte daglig
påminning
om
industrivernarbeidet. Det mest synlige innslaget
i sikkerhetsarbeidet er nok likevel
Loe Rørprodukters egen brannbil,
spesielt instrumentert for Loe.
– Synliggjøringen skaper økt bevisst-

Oppdraget var å etablere et industrivern som er fornuftig dimensjonert. Lien har bakgrunn fra Forsvaret.
Han vet at forutsetningen for at slike
planer virker, er at de er enkle og
forståelige.
Industrivernlederen har med seg et
innsatslag som består av fire person-

Allsidige øvelser
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het og interesse for HMS i det
daglige. Brannbilen bruker vi selvfølgelig i det praktiske forebyggende arbeidet, forklarer Kay Lien.
Blant tiltakene er rutiner for
regelmessige øvelser. Bare i høst og
vinter gjennomførte bedriften 16
aktiviteter for å få på plass og drille
basiskunnskapen til Industrivernet.
Da øver de både på driftstekniske
utfordringer og ulykker, inkludert høyderedning. De har trent på
rappellering fra 50 meter, de trener
på hjertestarting og har øvd på å
rappellere med pasient på båre. Ras
på varelager, evakuering knyttet
til utslipp av diesel, brannslukning
med utrykning av egen brannbil og lensing i tilfelle gruvene
under støypemaskinene fylles av
vann, er andre ting de har trent på.
Ved lensing brukes for øvrig Loes
brannbil, som er utrustet med fullt
pumpeutstyr.

Klemskader er en reel fare ved produksjonsbedriften, og en av hendelsene de trener på.

Kay Lien, leder av Loe Industrivern. Alle involvert i
industrivernet har eget arbeidstøy.

TEKNISKE TIPS

Påkobling av nye stikkledninger
På eksisterende hovedledning
av betong kan en, under visse
forutsetninger, koble på ny
stikkledning.
Normalt skal alle nye stikkledninger
tilkobles hovedledning i kum, eller
ved innmontert grenrør. Enkelte
ganger kan det imidlertid være
hensiktsmessig og mulig å tilkoble
ny stikkledning gjennom utboret
hull i hovedledningen.

Aktuelle hovedledninger

Boring kan kun anbefales på betongrør produsert i hht. NS 3027 og
3028, samt NS 3121 (rør nyere enn
70-tallet). Rørene må dessuten
være dimensjonert for de aktuelle
belastningene, og være uten riss og
andre skader. En TV-inspeksjon bør
gjennomføres før boring.

Maksimale borehull

Boring må utføres av kyndig personale. Det skal benyttes diamantbor
i stabil utrustning, og med fiksert
stilling under arbeidet. Alle hull
plasseres på siden av hovedledning, med overkant under topp
innvendig rørtverrsnitt. Maksimal
størrelse på hullet bestemmes ut fra
kravet om at materialspenningen i
hovedledningen ikke skal øke med

HOVEDLEDNING

mer enn 30 %, slik det fremgår av
tabellen.

Tilkopling

Tilkopling må utelukkende foretas i
hht. rørleverandørens spesifikasjoner og med anbefalte pakninger.
NB! En må alltid vurdere hvilke
konsekvenser et slikt inngrep har for
styrken til røret.

MAKSIMALT BOREHULL

DN 300, falsrør *

d = 230 mm

DN 400, falsrør **

d = 230 mm

DN 500, falsrør

d = 230 mm

DN 600, falsrør

d = 230 mm

DN 800, falsrør

d = 300 mm

DN større enn 800, falsrør

d = 300 mm

* Gjelder uarmerte rør med maks overdekning 8,0 meter.
** Gjelder uarmerte rør med maks overdekning 4,5 meter.
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Hedrum Cementstøperi er en lokal aktør med
god kjennskap til markedet og distriktet, noe
kundene setter stor pris på.
Fra v. Pål Gunnar, Linda, Birgitte og til høyre Jan
Gunnar, alle Johansson.

HEDRUM CEMENTSTØPERI

– et helstøpt familieforetak
Takket være god geografisk
spredning består Basal av
bedrifter med god lokalkunnskap. Dette kommer kundene
til gode. Hedrum Cementstøperi har nærmest spesialisert
seg på å være ekspert på sitt
lokalmiljø.
Det er stor byggeaktivitet i Vestfolddistriktet for tiden. Utbyggingen
av E18 med omlegging til fire felt
sammenhengende motorveg fra
Oslo til Porsgrunn, pågår for fullt. I
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tillegg arbeides det med to-spors
jernbane fra Grenland til Larvik.
Disse prosjektene er så store at
Hedrum Cementstøperi ikke er
direkte involvert. Likevel drypper det
også på dem.
– At de store leverandørene tar seg
av disse prosjektene er veldig greit
for oss, for da kan vi konsentrere oss
om småjobbene. Og så ser vi jo at
når det blir endringer og hasteleveranser, så kommer de til oss likevel. Så
egentlig er vi ganske involvert også
i disse, forklarer Jan Gunnar Johansson.
Han er daglig leder i Hedrum
Cementstøperi, betongvarebedriften ved elvebredden i Larvik.

Betongrørproduksjon
siden 1920

Bedriften har kunder som er
tungt involvert i både boligfelt
og vegutbyggingsprosjekter. De
er leverandør til Veidekke innen
vedlikehold og er fast leverandør av
alt innen vannkummer på prosjektet for en annen storkunde. Samtidig pågår det lokalt noen ganske
store prosjekter innen sanering av
gammelt ledningsnett.
De lokale entreprenørene viser at
de støtter det lokale næringslivet. For dem er det også en fordel
at betongvarebedriften har hele
Basal-sortimentet på lager og god
lokalkunnskap.
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– Vi har egentlig ganske mye å gjøre
for tiden, oppsummerer Johansson.
Den daglige lederen har fulgt
bransjen lenge.
Sementstøperiet ble etablert av
farfaren hans, Gunnar Johansen.
Grunnleggeren var opprinnelig
svensk, men fornorsket etternavnet
sitt av hensyn til gode bankforbindelser. I 1919 startet han med
produksjon av betongblokker og
-rør. Den første stampemaskinen for
produksjon av betongrør som erstatning for glaserte teglsteinsrør, kjøpte
Johansen forresten fra Sverige.

Fire generasjoner

Lite dokumentasjon er bevart fra
den første tiden, men det kan se ut
som om virksomheten var et familieforetak fra starten. Gunnar Johansen
etablerte virksomheten sammen
med et familiemedlem av sin kone.
Etter hvert forsvant partneren, mens
Gunnar Johansen drev virksomheten videre med støtte av sin kone.
Med tiden ble barna deres involvert,
til en av sønnene overtok. Det var
Roar Johansson, faren til dagens eier.
Roar valgte den svenske varianten
av etternavnet. Han var aktiv i det
svenske flyvåpenet under krigen og
planla en karriere som flymekaniker.
Men faren ville det annerledes, og så
ble det som faren ønsket. Straks etter
krigen kom Roar Johansson hjem til
Larvik, og overtok gradvis ansvaret.
Dagens eier begynte i bedriften

for fullt da han var i begynnelsen
av 20-årene. Fra starten av var Jan
Gunnar Johansson mest involvert i det tekniske. En tid drev han
virksomheten sammen med broren.
For 12 år siden løste Jan Gunnar
Johansson ham ut, overtok ledelsen
og driver videre med god støtte fra
egne barn; Linda, Pål Gunnar og
Birgitte, alle Johansson.

Forholdsvis stort på 50-tallet

Bedriften selger fortsatt grunnmursblokker, de har vært innom produksjon av betongtakstein og har laget
titusenvis av kvadratmeter betongbjelkelag, etter en svensk patent.
– Det var på slutten av femtitallet og ut på sekstitallet. Samtidig
produserte vi rikelig med kummer,
rør og tilbehør, forteller Jan Gunnar
Johansson.
På den tiden var så mange som 25 –
30 mann involvert i driften. Senere
investerte eierne i nytt blandeanlegg og begynte, som noen av de
første i distriktet, med utkjøring av
ferdigbetong.

Travel høst

Nå kommer om lag halve omsetningen fra VA-varer i betong. Selv
produserer de i hovedsak kummer,
men leverer i samarbeid med andre
Basal-aktører hele Basalsortimentet
og er totalleverandør til anlegg. I
tillegg er Hedrum Cementstøperi
forhandler av innkjøpte varer som

mørtel, heller, belegningsstein og
andre hage-relaterte produkter.
– Nå er vi akkurat ferdig med
sommersesongen på markprodukter, men fortsatt er tempoet godt,
forklarte den daglige lederen da
VA-forum besøkte bedriften tidlig i
november.
– Det har vært en fantastisk høst. Selv
i begynnelsen av november hadde
vi 16 grader og sol, nesten med
føn-vind. Vi har tidligere oppdaget
at det har bremset litt på aktiviteten
ut mot vinteren. Det er det lite av
i år, tempoet er vel så stort som i
sommer, forteller han entusiastisk.

Fine framtidsutsikter

Også uvær kan gi salgstopper. Det
skjedde tidligere i høst. Da gav et
usedvanlig kraftig regnskyll store
ringvirkninger.
– Det kom såpass mye regn på
en gang, at det ble avdekket at
det manglet en del sluker rundt
omkring. For oss ble det et tydelig
oppsving på to- tre uker, beskriver
Johansson.
I tillegg til avtaler ut høsten 2016,
gode relasjoner og lokalkunnskap, sitter bedriften på en ganske
stor bynær næringseiendom, med
et romslig utleiebygg. Med gode
grunner ser han lyst på fremtiden,
også for de neste generasjonene i
familiebedriften Hedrum Cementstøperi.

En av firmaets riktig gode kunder, Klaus Øyen
som er driftsleder hos firmaet H.& K. Sandnes as.
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Møt Anne Ekstrøm
Sprer budskapet
Basal utvikler og utveksler
gode løsninger. Basals hovedoppgave er å utarbeide felles
produktløsninger og standarder, og holder foredrag og kurs.
Møt Anne Ekstrøm, markedskoordinator i Basal AS.

Har du sett Basals annonser i fagblad og
tidsskrift? Basals nettside, Facebookside, leggeanvisninger, brosjyrer eller
foldere? Det er Anne Ekstrøm som står
bak utformingen av det hele.
Da hun begynte i Basal i 2007 var
VA-bransjen helt ny for Ekstrøm. Til
gjengjeld hadde hun bred og god
erfaring fra grafisk produksjon, design
og prosjektledelse.

Ble kjent med Basal

– Jeg må innrømme at jeg knapt
hadde hørt om VA-faget før jeg
startet her. Tidligere arbeidet jeg
med å utforme markedsmateriell.
Jeg laget trykksaker som brosjyrer
og plakater for sjokolade og biler.
Jeg hadde også ansvar for den
grafiske kvalitetssikringen, i form
av å godkjenne materiell andre
hadde laget før det gikk til trykk.
Men jeg hadde vel knapt hørt om
stikkrenner. Heldigvis samarbeider
jeg tett og godt med to dyktige og
motiverende ingeniører som virkelig
brenner for VA-faget. Det er de som
har ansvaret for det faglige innholdet. I tillegg har jeg lært mye, men jeg
må innrømme at det fortsatt er ting
jeg ikke kan, forteller Anne Ekstrøm.
De første årene i Basal reiste markedskoordinatoren en del. Hun besøkte
blant annet de aller fleste bedriftene, ble kjent med dem og det de
driver med. Dette var en erfaring
hun opplevde som nyttig. Under
besøkene opplevde hun likheten

mellom betongvareprodusentene,
og så samtidig hva det er som
gjør dem til unike og selvstendige
virksomheter.

Løfter hverandre faglig

Basal arrangerer foredrag og kurs
for byggherrer, konsulenter, entreprenører, og foreleser for studenter
på universiteter og høyskoler. I
tillegg tilbyr Basal faglig utvikling og
sosiale arenaer, hvor medlemmene
får utveksle erfaringer, inspirere
og bli inspirert, og bidrar til å løfte
hverandre. Anne har ansvaret for
tilretteleggingen av disse.
– Det er en løsningsorientert bransje
og vi har god oppslutning på
salgsmøtene våre. Det bekrefter at
bedriftene ønsker å være foroverlent,
å oppdatere seg innen nye produkter og å skape gode løsninger for
kundene sine. Jeg opplever det som
meningsfylt å få lov til å bli med på å
legge til rette for at medlemmene får
gode arenaer å møtes på, forklarer
markedskoordinatoren.

Markedskoordinator
Anne Ekstrøm har
blant annet ansvar
for utforming av alt
markedsmateriale.
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Vi presenterer Basal gjennom en serie portretter av de ansatte
Mange informasjonskanaler

VA-forum har egen nettside hvor
samtlige artikler i bladets historie
er presentert. Det er Anne som har
utformet nettstedet for VA-forum.
Det er også hun som legger ut
magasinet hver gang det publiseres.
Anne er også svært delaktig i magasinets innhold og lay-out.
En stor del av stillingen innebærer
markedsføring. Dette er blant annet
annonser og materiale som kommer
alle bedriftene til gode. Hun har også
ansvaret for utformingen og publisering av innhold på hjemmesiden,
Facebook-profilen, roll-ups, plakater,
produktblader og leggeanvisninger.
Nå har også flere av bedriftene satt
av egne ressurser til profilering, og
utarbeider ofte sammen med Basal
eget markedsmateriell og kataloger både på nett og i form av trykte
kataloger. Den brede, faglige informasjonen gir positive ringvirkninger
for hele bransjen.

Basals uerstattelige ”potet”

Den andre hovedbiten av jobben går
med til forberedelser og gjennomføringer av kurs, salgsmøter og reiser.
Hun har ansvar for alt det praktiske
for- og etterarbeidet i forbindelse
med disse.
Anne Ekstrøm er gift og to-barns
mor. Hun bor i Oslo og har hytte på
fjellet. Når hun ikke er på jobb liker
hun å være aktiv ute. Hun sykler til
jobb på sommerhalvåret, vil ikke
kalle seg selv for syklist, men går
med på betegnelsen «transportsyklist».
I jobbsammenheng kommer våren
og forsommeren i stor grad til å gå
med til fornying av Basals produktkatalog og planlegging av nye
markedskampanjer. I tillegg blir det
helt nytt design på alle brosjyrene
og markedsmateriell for Basal. Det er
mye å glede seg til både for kunder,
bedrifter og for markedskoordinatoren.

Godt besøkt webside

Programmene for håndtering av
overvann, kapasitetsberegning for
sirkulære stikkrenner, vannføringsberegning og dimensjonering av
oljeutskilleranlegg er funksjonelle
og gode verktøy som ligger på
Basals hjemmeside, tilgjengelig
for alle. I tillegg inneholder Basals
hjemmeside teknisk informasjon
som leggeanvisninger, brukerveiledning innen håndtering av overvann,
og annet. Her er også god produktoversikt og informasjon om ulike
produktløsninger.
Den eksisterende utformingen av
hjemmesiden er forholdsvis ny.
Basal har fått gode tilbakemeldinger
på den både når det gjelder produktene og beskrivelsen av måter en
kan anvende produkter på. Dimensjoneringsprogrammene er for øvrig
godt besøkt. De har Ekstrøm valgt å
la ligge på forsiden fordi de er viktige
hjelpemidler for kundene. Hun har
også etablert koblinger mellom
relaterte produkter, slik at hjemmesiden blir enkel å navigere i.

SLIK LEGGER DU

BASAL

BETONG PRODUKTER

Godt tilrettelagt
lagerplass og
forsiktig håndtering
forebygger skader
på rør og
kummer!

Legg løspakning mot resess og
HUSK den skal strekkutjevnes!

Løfteklokkens negl skal
peke OPP før løft utføres.
Bruk kjettingslave.
Den hindrer at løfteklokken
kommer ut av posisjon og
klemskader unngås!

OBS! ovalarmerte rør
må legges
med OPP merket OPP!

Smør HELE rørets
diameter.

Tungt
komprimeringsutstyr
kan gjøre skade.

Tung anleggstrafikk må ofte
dimensjoneres
spesielt!

Bruk av avslutningsring
under anleggsdrift
forhindrer skade på
kummen.

Sjekk at det er korrekt
spalte mellom rørene.

Jevn tykkelse på
fundament hindrer
setninger og man
unngår svanker.

Det skal være
10 cm asfalt
mellom rammen
og avslutningsringen.

Stikkrenner er
utsatt for teleskader
og må sikres godt
med isolasjon eller
masseutskiftning.

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 · Sylteosen Betong AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Bare betong varer evig

www.basal.no

Leggeanvisning Plakat 2015.indd 1

11.11.2015 11.14

Rett før jul sendte Basal ut en ny plakat til alle
sine eier-bedrifter. Denne skal fungere som et
supplement til Basals leggeanvisning og er en
rask veiledning på hva man bør huske på ved
planlegging, håndtering og legging av betong
rør- og kummer.
Dersom du ønsker å få en plakat tilsendt, ta
kontakt med en Basal bedrift eller send en mail
til anne@basal.no

Bilde under:
Basal har godt informasjonsmateriale, noe som
kommer hele bransjen til gode.
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Lekkasje mellom
stigerør og bunnseksjon
Kalde vintre, høyt grunnvann
og produkter som ikke har
glatt utvendig overflate, kan
gi problemer ved bevegelse i
grunnen.

For noen år tilbake, om lag tre – fire år
siden, opplevde Stange kommune at
en lokal pumpestasjon hadde svært
mange driftstimer i forhold til antall
innbyggere i avløpssonen. Kommunens VA-avdeling gikk strategisk til
verks. De saumfarte ledningsnettet
og avdekket at det kom uvanlig mye
vann inn i spillvannsledningene. I
denne eldre avløpssonen var det
mange stigerørskummer.
– Vi fikk gravd frem en del av stigerørskummene. Rundt kummene
var det hovedsakelig brukt stedlige
masser ved tilbakefylling. Da disse

62

massene hadde dårlig dreneringsevne medførte dette at tele og frost
løftet stigerøret opp fra bunnseksjonen forklarer virksomhetsleder i
Stange kommune, Knut Hushagen.
Når det oppstår utetthet vil
grunnvann og vann som følger
i jordmassene renne rett inn i
kummene. I Stange kommune ble
dette løst ved at en grov frem alle
stigerørskummene i sonen.
– Vi erstattet så og si alle kummene
i denne sonen, og fikk redusert innlekking av vann til mindre enn en
tredjedel. Pumpestasjonen i Stange
hadde pumpet fortynnet spillvann
i flere år. Renoveringsprosjektet
hadde en umiddelbar kostnadsbesparende effekt, forteller Hushagen.
Løten kommune har opplevd det
samme.
– Vi har hatt enkelttilfeller hvor vi har
konstatert innlekking av grunnvann i
kummene fordi telen har løftet stige-

røret fra bunnseksjonen. Årsaken
kan være slurv ved tilbakefyllingen.
Når det ikke blir pukket godt rundt
stigerøret, kan det bli stående vann i
de tilbakefylte massene. Da ender en
med frostskade. Dette kan også skje
ved høy grunnvannstand, forklarer
Jens Petter Østerhaug i Teknisk drift,
Løten.
– Normalt benytter vi teleskopoverdel som løfter seg opp og ned med
telen. Men i kummer utenfor veg, der
vi ikke benytter teleskopoverdel, har
vi opplevd innlekking. Løsningen blir
å benytte frostfri masse og å gjøre et
godt grunnarbeid.
Fakta: Kummer med utvendig glatt
overflate og stor egenvekt er mindre
utsatt for å bli løftet opp av telen på
denne måten. Allikevel skal det alltid
anvendes telefrie masser, også rundt
betongkummer.
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Loe Rørprodukter Nord AS
Tidligere BetoNor AS i Trondheim er blitt en del av Loe
Rørprodukter og heter fra årsskiftet Loe Rørprodukter
Nord AS. Samtidig gjennomføres betydelige forbedringer ved fabrikken.
Loe Rørprodukter Nord AS rustes for en solid fremtid,
og kapasiteten økes betydelig ved fabrikken i Trondheim.
Blandeanlegget utvides fra å ha to 1 kubikks blandere til to på 1,5 kubikk. Samtidig økes kapasiteten på
vaggene slik at de også kan transportere 1,5 kubikk
betong. Dette er en økning på 50 prosent, i forhold
til tidligere. De har også skiftet ut 7 traverskraner for
å takle den nye kapasitetsøkningen. For å gjennomføre utvidelsen hadde fabrikken en produksjonsstans
i desember.

Økt effektivitet

Blanderne kommer fra Italienske Dacem. Multicastmaskiner fra danske Hawkeye Pedershaab og styrin-

gen fra Tyske Sauter. Kranene er levert av DemaNor.
Ole Henrik Svenning er fortsatt daglig leder ved
fabrikken.
– For kundene betyr dette solide forbedringer, blant
annet innen de største produktene. Investeringene
betyr at vi nå kan levere DN 3000 kummer. Vi blir også
mer effektive på DN 2400. I tillegg gjør dette oss i
stand til å produsere raskere og levere hurtigere på de
fleste produktene, forteller han.
I Trondheim er de ansatte godt fornøyd med å være
en del av Loe Rørprodukter, og nå Loe Rørprodukter
Nord AS.
– Vi har bare positive erfaringer med Loe-systemet.
De har god erfaring med effektiv volumproduksjon og store produkter, og sammen med dem får vi
utnyttet vår kapasitet betraktelig, forteller Ole Henrik
Svenning.

Loe

Rørprodukter Nord AS
På lag med brukerne

Nytt, lyst og trivelig hos Midt-Norsk Betong Mosjøen
Midt Norsk Betong Mosjøen har tatt i bruk sitt nye,
funksjonelle og trivelige kontorbygg.

møte- og spiserom. Nybygget har en grunnflate på
220 kvadratmeter.

Her er blant annet store vindusflater mellom kontorene
og korridoren, for å åpne bygget for alle som kommer
innom. Sokkeletasjen rommer garderober og tekniske
rom. I hovedetasjen er tre kontorer, ekspedisjonsareal,

Både ledelsen og ansatte er godt fornøyd med det
trivelige lokalet, hvor kunder og andre lett føler seg
velkommen.
			
VA-forum gratulerer!
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Med suksess i Murmansk
På få år har norske Ølen Betong etablert
en konkurransedyktig og effektiv fabrikk i
Murmansk. Mens andre norske bedrifter har
pakket sammen, har Ølen Betong utvidet i
Russland.
Suksessen har langt fra kommet av seg selv. Det er 10 år
siden Atle Berge var i Murmansk første gang. For seks år
siden ble Ølen Betong Murmansk etablert. I 2008 kjøpte
bedriften lisens til å ta ut sand i Lavna, ca. 20 km fra
hovedanlegget. Årene etter har blant annet gått med til et
betydelig oppryddingsarbeid, som nå nærmer seg ferdig,
samt rettssaker for å få beholde sandtaket.
I løpet av 2015 vil produksjonen nærme seg 200 000 tonn.

Til inspirasjon

Siste helgen i september 2015 reiste 150 gamle og
nye Ølen Betong-venner, blant dem ansatte, kunder,
samarbeidspartnere og konkurrenter, fra Haugesund til
Murmansk. Der fikk de blant annet omvisning på sandtaket og elementfabrikken.
Selve fabrikkområdet er på 15 hektar. Elementproduksjonen foregår i nybygd elementhall på 3 000 km. I fjor
fikk Ølen Betong tildelt en kontrakt på produksjon av
nærmere 4 000 pælehodefundament/Pile Caps i forbindelse med etableringen av et LNG-prosjekt i Sabetta på
Yamal-halvøya, i Sibir i Russland. Det skal bli et industrianlegg for å ta imot og håndtere gass, i et området med
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permafrost. Her stilles spesielle krav til fundamentering av
alle bygninger og konstruksjoner.

Optimal logistikk

For å gjennomføre oppdraget har Ølen Betong bygget
opp to produksjonshaller på 3 000 kvadratmeter, med
kraner og produksjonsutstyr, samt flere mindre hangarer for å holde råstoffet frostfritt gjennom vinteren. Pile
Cap-elementene leveres med bil til Murmansk havn hvor
de lastes på skip.
Årsaken til at en norsk bedrift har oppnådd suksess
i Murmansk, er hardt og målrettet arbeid samt god
kompetanse i effektiv produksjon. Eget sandtak er med på
å sikre god kontroll på tilslag som brukes i betongproduksjonen. Det støpes 12 - 13 Pile Caps hver dag, 6 dager i
uken og det arbeides i skift 24 timer i døgnet. Prosessen fra
armering, via støping til herding og coating, tar nærmere
to døgn. Fundamentene veier fra 30 – 55 tonn.

Ved Ølen Betong Murmansk
produseres pælehodefundament/ Pile Caps til Yamals
gass-feltutbygging i Sibir.
På det meste har de lagret
1 500 Pile Caps, fra 30 til 55
tonn, på området.
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NOBI samler kreftene
Merkevareoppbygging, styrking av fagmiljøene og
rasjonalisering blir resultatet av sammenslåingen
mellom NOBI og Voss Cement. Organisasjonen
bygges for større kapasitet og prosjekter.
NOBI kjøpte Voss Cement, en tradisjonsrik elementfabrikk
på Voss, i 2010. Fra 1. januar 2016 heter bedriften NOBI Voss.
Sammenslått til ett selskap har NOBI-konsernet større slagkraft
og bredde i markedet.
– Sammenslåingen vil gi gevinster på flere områder. Kompetansen
samles, fagmiljøene blir sterkere og vi vil stå godt rustet til å kunne
håndtere store prosjekter. Det vil skape synergieffekter at to sterke
bedrifter med lange tradisjoner og flinke folk skal samarbeide om
å lage de beste løsningene for våre kunder, sier daglig leder, Espen
Mikalsen.
Virksomheten på Voss leverer ferdigbetong og prefabrikkerte
betongelement, og har hatt god utvikling innen varesalg i
butikken samt fra sandtak.
Datterselskapene i den nye organisasjonen heter henholdsvis
NOBI Voss, NOBI Askøy og NOBI Bergen.
– Vi skal vokse oss sterke - sammen. Og bygge merkevaren
NOBI videre som en unik totalleverandør som setter kvaliteten
i høysetet, sier Mikalsen.

NOBIs logo og visuelle profil er helt ny.
Kun blåfargen er videreført.

Oppdateringer i Østfold!
Østfold Betongprodukter AS har oppdatert hjemmesiden sin. Nå
viser de blant annet bredden i produktutvalget sitt, tilknytningen til
Basal, samt lenker til underleverandører.
Betongvareprodusenten i Mysen produserer og lagerfører kummer
DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1600 og DN 2000, samt justeringsringer DN 650.
De bløtstøper også kjegler og topplater, leverer spesialkummer,
utfører spesialstøp og bearbeider produkter.
Kundene deres er hovedsakelig entreprenører som opparbeider
infrastruktur på boligfelt og industriområder, samt dren/overvann
innen landbruk. Østfold Betongprodukter AS leverer også til enkeltstående boligprosjekt, kommunale anlegg og private vannverk.
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Fra avfall til produkt!
Også benker lager de nå av returbetong. De startet
med en leveranse av betongbenker til en lokal entreprenør som skulle benytte disse på rasteplasser i
området. Da formene var konstruerte, ble det riktig å
benytte disse i videre produksjon.
– Betongen kunne bli vel hard og kald å sitte på. Derfor
har vi produsert en treplate til benketoppen. Treplaten kan en enkelt ta inn til vinteren om det skulle være
ønskelig, forteller Indreberg.
På slutten av 2015 gikk den miljøbevisste bedriften
også til innkjøp av Europblock-former. Disse klossene,
på 60 x 60 x 180 cm, ser ut som legoklosser og har et
bredt bruksområde. Europblock kan benyttes som
områdeskille, lagervegger, veggelementer til lagerbygg og så videre.

Et solid løft!
Ryfoss Betong AS, som blir 60 år i år, satser ekspansivt for tiden.
Bedriften har blant annet utviklet nytt informasjons- og reklamemateriell, og har investert i en imponerende hjemmeside.
Bildene er av høy klasse, og gir i tillegg et godt inntrykk både av
bedriften og produktene de leverer. Forsiden er informativ og
lett å orientere seg i, mens de ulike underkategoriene gir fyldig
informasjon om alt fra produkter til historie. Ryfoss Betong har
også lagt ut informasjon og bilder fra en håndfull gode referanseprosjekt, som presenteres på en visuelt fin måte.
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Ryfoss Betong!

– En del av restbetongen benyttet vi i produksjonen. Likevel har det vært en utfordring å bli «kvitt»
restbetongen på en enkel og kostnadseffektiv
måte, forteller Leif Ronny Inderberg, driftsleder hos
Sylteosen Betong.
Tidligere produserte firmaet støttemurblokk på 50 x 50 cm,
med tiden ble formene satt bort, og støvet ned.
For noen år siden hentet de frem formene igjen, og
modifiserte disse slik at steinene har et mer attraktivt
utseende og er enklere å avforme.
Det går ca. 250 liter betong i en støttemurblokk. Fra
høsten 2014 har Sylteosen Betong produsert og solgt
godt over 1000 blokker hvor restbetong, som var et
avfallsproblem, nå er blitt en ressurs.
– Som en miljøbedrift sertifisert gjennom organisasjonen Miljøfyrtårn, vil vi gjøre så godt vi kan for
miljøet. Dette sparer miljøet for betongrester, og ikke
minst drivstofforbruk da vi ellers må kjøre «land og
strand» for å finne godkjent mottakssted, forklarer
driftslederen.

Samt sittemøbler

Klikk inn og les om

I tillegg til sin produksjon av VA-varer, produserer
Sylteosen Betong årlig ca. 14-15 000 kubikk ferdigbetong. Minst to-tre prosent av ferdigbetongen
kommer i retur etter endt oppdrag. Nå tjener bedriften penger på problemet.
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Storm Aqua er samlokalisert
med Skjævelands søsterbedrift
Multiblokk. Der er ”testfeltet”,
som et utstillingsvindu
tilrettelagt for omvisninger og
et areal hvor det utvikles ny
kunnskap.
Nedenfor: Som en del av
omvisningen på testfeltet kan
daglig leder i Storm Aqua, Per
Møller Pedersen, ta gjestene
med inn i et opplyst fordrøyningsmagasin i full drift.

Storm Aqua: Et kompetansesenter
for overvannsløsninger
Klimaendringer gir mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Store mengder overvann skal
håndteres. Basal-medlem Skjæveland i Sandnes har
sammen med sitt søsterselskap Multiblokk etablert
et eget kompetansesenter for overvannsløsninger,
Storm Aqua.
Firmaet skal bidra med kunnskaper og løsninger innen:
■ Håndtering av overvann og utvikling av konseptløsninger
■ Forsknings- og utviklingsprosjekter, med blandt
annet utvikling av nye og innovative produkter.
■ Måleprosjekter og dokumentasjon av infiltrasjons-

evnen og effekten av overvannsløsninger.

■ Kompetanseheving innen overvannshåndtering for
å stimulere til bedre utnyttelse av muligheter.

Fremtidsrettede systemløsninger

Selskapet ble opprettet i april i fjor, med Per Møller
Pedersen som daglig leder.
– Det blir stadig større utfordringer knyttet til håndteringen av overvann. Skjæveland var tidlig ute med nye
løsninger innen dette, blant annet da de introduserte
IFS-kummer. På samme måte har Multiblokk allerede i flere år solgt permeable dekker som et ledd i
overvannshåndteringen. De siste årene har bedriftene
arbeidet stadig tettere knyttet til overvann, og etablert
et komplett og kostbart testfelt hos Multiblokk. Vi kan
ikke fortsette å lede overvannet vekk via nedgravde
rør. For å håndtere utfordringene er det behov for nye
fremtidsrettede systemløsninger. De skal vi arbeide
frem, forklarer Per Møller Pedersen.
For mer informasjon se selskapets hjemmeside:
Stormaqua.no
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Returadresse:
Basal AS
Lille Grensen 3,
0159 Oslo

BASAL
OPPFORDRER
NORGES VEGBYGGERE
Når dere skal skifte ut
tynnveggede rør:
Bytt til solide, tykkveggede
betongrør med 100 års levetid!

basal

- driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Beisfjord Sementvarefabrikk 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 AS · Ryfoss Betong AS · Skjæveland Cementstøperi 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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