Nr 1 - 2017

|

6. årgang

Utgiverinformasjon
Basal AS
Lille Grensen 3, 0159 Oslo
E-post: basal@basal.no
www.basal.no
Ansvarlig Journalist:
Mona Sprenger, Røe Kommunikasjon AS
redaktor@vaforum.no

TØFFE TIDER K
TØFFE PRODU
Vi setter hardt mot hardt med
rør og kummer i betong.

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.

Basal setter betong og kummer på dagsorden i 2017
med en egen hardtslående kampanje. - Noe slikt har
aldri før blitt gjennomført i VA-Norge, sier adm.
direktør i Basal Erik Dye.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

Organisasjonen Basal har gitt økt kvalitet til
reduserte kostnader. Det styrker den enkelte
bedriften, hever kvaliteten på produktene og
gir store fordeler for VA-markedet.
Basal eies av 19 VA-produsenter som distribuerer rør, kummer og utstyr fra 30 steder
fordelt over hele Norge. Flere av disse er
slagkraftige og sterke bedrifter. Men selv de
største av dem ville bare vært i stand til å
gjøre en liten flik av det veldige utviklingsarbeidet Basal utfører.
Tilgjengelige ressurser kan være relativt små
når hver og en står alene. Gjennom Basal
løser eierbedriftene fellesutfordringer. Alle
får 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 VAmarkedet, som Standard Norge, Norsk
Vann, Jernbaneverket og Statens Vegvesen,
og kommer med innspill som bidrar til at
premissleverandører kan skape de beste
VA-løsningene. Basal har også kontakt med
høyskoler og kommune-Norge.
Basal arbeider aktivt med produktutvikling
og har samarbeidspartnere innen gategods,
plastrørsystemer og fiberduker. Dette gir
gode priser og optimaliserte sluttprodukter.
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Han lover at i uke to til sju i 2017 så vil betong og kummer være
synlig i mange kanaler over hele Norge.

Står imot ekstremvær

Det blir annonser, reklame på P4, bannere, egen nettside, film,
reklame på lastebiler og privatbiler og ikke minst vil over 1000
bedrifter få besøk av norges største leverandør av kummer og rør
i betong.
- Nå gjelder det å sette hardt mot hardt. Klimaendringene er her
og været blir våtere og villere. Vårt budskap er at store, robuste
og sterke betongrør er det eneste som står imot ekstremvær, sier
Dye.

Kampanje med «punch»

Initiativet til kampanjen kom fra Espen Mikalsen daglig leder i
Nobi AS, Han har også verv i Basals styre og markedsutvalg.
- Dette blir veldig artig. Vi satser på å sette vårt preg på VA-Norge
i januar og februar, sier Mikalsen, som oppfordrer alle i Basal til å
kjøre på.
Kampanjen er utformet av byrået Salt.
- Vi så raskt at det var veldig mange fordeler med betong. I kombinasjon med mer ekstremvær og klimaendringer ble det punch i
kampanjen, sier Anne Bremnes, tekstforfatter i Salt.

Eventyrlig vekst

Basal er organisert som en allianse og eies av 19 produsenter og
leverandører av VA-produkter i Norge.
Basal er Norges største leverandør av kummer og rør i betong.
- Vi har hatt en eventyrlig vekst. Vi gjør det veldig bra. Det er
ingen andre i Europa som kan vise til noe tilsvarende, men nå må
vi ut og møte konkurransen fra andre produsenter, sier Dye, som
mener at alle forutsetninger ligger til stede for fortsatt vekst.
- Vårt mål er å få ansatte i Basal-bedriftene ut i markedet, for å

KREVER
UKTER

Innholdfortegnelse
Betong gir høyere kvalitet..........................................5
Pukk er dobbelt så dyrt som maskinkult..............8
Betongrør er best for miljøet.................................. 11
For et varmere og våtere klima
er det kun betong som er bra nok!...................... 14
Velger betong på grunn av styrken..................... 16
Nye veier vil velge robuste
og gode løsninger...................................................... 18
Selvrensende bekkeinntak
er et stort framskritt.................................................. 20
Overvann blir stemoderlig behandlet................ 24
Mange underdimensjonerer mot overvann..... 26
Ønskelig å dimensjonere
for 200-års-hendelsene............................................ 28

GLEDER SEG: Adm. direktør i Basal Erik Dye og Espen Mikalsen daglig leder i Nobi
AS lover en hardtslående kampanje som retter søkelyset mot betongrør og kummer.

Legger DN3000 betongrør...................................... 30
Ny standard for vannkum og forankring........... 33

besøke byggherrer, konsulenter og entreprenører. Vi har
produkter som vi kan være stolte av å presentere. Vårt fokus
skal være på rør og kummer i betong.

1000 års erfaring

Trollbandt verden....................................................... 36
Kunnskap og viten må inn i politikken............... 40
Basal`s historie............................................................. 43

Dye viser til at Basals 19 eiere til sammen har mer enn 1000
års erfaring med utvikling og produksjon av rør og kummer
i betong.
- Fra 1970 og frem til i dag har betong vært det viktigste
byggematerialet for Norsk offshore industri. Betong er valgt
for å stå imot ekstremvær og tøffe utfordringer i Nordsjøen.
Betong er derfor noe av det tryggeste du kan velge for ditt
VA anlegg de neste 100 årene, sier Dye, som slår fast at Basal
har tøffe produkter for et tøffere klima.
- Framtiden krever betongrør, enkelt og greit.

I verdensklasse

Norsk tilslag er i verdensklasse og Basals medlemmer har
derfor tilgang til verdens sterkeste og mest bestandige
betong, forteller Dye.
- Betong er ikke bare det materialet som varer lengst og
tåler mest. Det er også det mest miljøvennlige produktet til
VA-anlegg. Alle elementer kan resirkuleres og gjenbrukes.
I 90 prosent av tilfellene leverer Basals medlemmer rør og
kummer til anlegg og byggeplasser i sitt nærmiljø og har
langt kortere transportveier enn noen annen konkurrent i
markedet!

Basal omsetning

Basal

Pipelife

Pipelife 1000 mill NOK

Wavin

Wavin

2100 mill NOK
500 mill NOK
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- BETONG GIR
HØYERE KVALITET
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BEDRE: Grove masser er mer stabilt og billigere enn å bruke pukk.

KONGSBERG: - Det er ingen
tvil om at det er en fordel å
bruke grove masser rundt
betongrørene, sier driftsleder i Veidekke, Per Vidar
Gjerjordet.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

- Det er mer stabilt og ikke minst
økonomisk mye billigere.
Flere kilometer med rør i forskjellige dimensjoner har blitt levert til
nye E134 Damåsen-Saggrenda.
- Tverrgående rør og rør over 400
mm er av betong. Langsgående rør
og rør under 400 mm er av plast.

Ulike løsninger for ulike rør
Han kjører VA-forum rundt på den
enorme anleggsplassen til den
nye E134 Damåsen-Saggrenda,
en sammenhengende steinrøys
av utsprengt fjell begynner å ta
formen til et stort veiprosjekt.
Veidekke har fokus på HMS i alle
ledd og det merker man også som
besøkende.
- Arbeidsplassen skal være 100
prosent trygg, forteller Gjerjordet.

Stabilt og billigere

Han stopper bilen og peker på et
betongrør:
- Det er ingen tvil om at kvaliteten
blir best for ledningsgrøfter,
når man kan bruke maskinkult
20-120 mm rundt rørene sier han,
og fortsetter:

Den store styrken til betongrør gjør
at man kan benytte grove masser
rundt rørene.

Pukk er dyrere

Gjenbruk av utsprengte masser blir
godt i varetatt på anleggsplassen,
som har et eget pukkverk.
- Masseregnskapet er i balanse. Vi
må dokumentere alle masser som
brukes i et veganlegg og kan kun
bruke sertifiserte masser fra et
pukkverk, forteller Gjerjordet, idet
vi kjører inn blant store hauger
med masse.

- Pukk er dyrere enn maskinkult,
fordi det trenger en ekstra knusing.
Pukkproduksjonen genererer også
Rundt plastrørene må Veidekke mye 0-stoff (0-4 mm masse), som
benytte finpukk i stedet for regnes som avfall. 0-masse kan
maskinkult, forteller driftslederen.
vi ikke benytte i veganlegget og
det blir det mye av her, sier drifts- Vi har eksempler på ledninger lederen. Produksjon av maskinkult
som ligger nesten
genererer
ved siden av hverantil sammendre, hvor det for
l i g n i n g
“Pukk er dyrere enn
betongledningen
svært
lite
er beskrevet maskin0-stoff.
maskinkult, fordi det
kult og for plastrøret
trenger en ekstra
pukk, sier han og
Gir høyere
knusing.”
peker ut gjennom
kvalitet
bilvinduet.
Gjerjordet
mener
at
Dette er i samsvar med Veg- man kan og bør velge betongrør
normalene Håndbok N200.
på veganlegg.
- Hovedårsaken er at maskinkult
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her gir høyere kvalitet. Massene
rundt grøfteprofilet består av til
dels grove utsprengte masser. Ved
bruk av finpukk kan pukk-massene
forsvinne inn i de grove hulrommene i de utsprengte massene, og
grøften kan bli ustabil, sier han og
fortsetter:
- Ledningsgrøften er mest stabil
hvis massene i og utenfor
grøfteprofilet er tilnærmet lik
hverandre i fraksjonsstørrelse. Da
unngås infiltrasjon av fine masser
i grovt utsprengt grøft. Dette er en
vinn-vinn situasjon: Kvaliteten blir
høyere samtidig som kostnadene
reduseres ved at vi kan bruke grove
masser rundt betongrørene.

E134 DAMÅSEN-SAGGRENDA
Den nye E134 starter ved Damåsen i Øvre Eiker kommune. Derfra går
vegen fram til Diseplass like sør for dagens E134. Vegen går videre
i Kongsbergtunnelen under Gamlegrendsåsen og kommer ut ved
Tislegård. Her knyttes nye E134 sammen med Gomsrudvegen og
krysser Lågen over til Sellikdalen.
KILDE: Statens vegvesen

Penger å spare i
gjenfyllingssoner

Også i gjenfyllingssonen har man
en fordel med å velge betongrør sier Veidekkes driftsleder. I
ledningsgrøftas gjenfyllingssone
kan det i henhold til Håndbok N200
benyttes stein med en diameter på
maks 300 mm (Dmax=300mm).
Her har imidlertid Plastrørprodusentene en begrensing i sin
leggeanvisning: «Massene i gjenfyllingssonen skal ikke inneholde stein
som er større enn 1/3 av avstanden
fra røret til steinen.»

HØYERE KVALITET: Driftsleder i Veidekke, Per Vidar Gjerjordet mener at man kan og bør velge betongrør på veganlegg

For plastrør tillates det ikke større
stein enn 200 mm før man har
gjenfylt 60 cm over topp rør. Av
praktiske hensyn benytter vi pukk
til 90 cm over topp plastrør.
- Konsekvensen av dette er at
det går med enorme mengder
pukk rundt plastrør. For betongrør er bildet et helt annet, sier
Gjerjordet, som kan benytte stein
Dmax= 300 mm i dette området av
gjenfyllingen for betongrør.
- I gjenfyllingssonen for betongrør
burde man kunne tillate enkel
utsortering på grøftekant uten
krav til sertifisering av massene,
slik kravet er for fundament og
omfyllingsmasser, sier han og
presiseres at dette selvsagt må
klareres med byggherre.
- Det vil imidlertid være mye
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STORT VEGPROSJEKT: Anleggsplassen til den nye E134 Damåsen-Saggrenda er svært velorganisert.

penger å spare for byggherre med
en slik løsning, og uten at kvaliteten
forringes. Vi kan ikke gå på akkord
med kvaliteten eller kravene, sier
Gjerjordet og understreker at

kvalitet og godt håndverk alltid
står i høysetet. Og det merkes på
anleggsplassen.

PUKK ER DOBBELT SÅ
DYRT SOM MASKINKULT
Basal tilbyr nå et nytt beregningsprogram for ettrørsgrøfter. – Du kan spare mye
penger på å velge betongrør,
sier Geir Sogge Johnsen,
produktsjef i Basal.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

Han forteller at det er både billigst
og mest miljøvennlig å velge
betongrør for ettrørsgrøfter, som
det bygges svært mange av på
store infrastrukturprosjekter rundt
om i landet.

Gjenbruk

- Årsaken til at det er billigere og
mer miljøvennlig å velge betongrør
er at man kan gjenbruke massene

fra anlegget i langt større grad
rundt et betongrør enn man kan
rundt et plastrør. Betongrør kan i
tillegg omfylles med maskinkult
som koster omtrent halvparten så
mye som pukk, som man må bruke
til omfylling rundt plastrør, sier
Johnsen, som forklarer videre:
- Hvis man gjenbruker massene på
anlegget sparer en masse penger
i tillegg til at man skåner miljøet

KUTTER KOSTNADER: - Betongrør kan omfylles med maskinkult som koster omtrent halvparten så mye som pukk, sier Geir Sogge Johnsen, produktsjef
i Basal.
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ved at man reduserer behovet
for borttransport, tilkjøring og
bearbeiding av omfyllingsmasser.
(Se for øvrig artikkel fra Kongsberg
på side 4 for mer informasjon.)

Enkelt program

Basals
beregningsprogram
sammenligner
betongrør
og
konstruerte plastrør med utgangspunkt i Basal og Wavin sine målangivelser. Det er også mulig å
fylle inn andre data for å sammenligne leggekostnader til andre
produsenter.

- Det er et veldig enkelt program
for sammenligning av kostnader
per meter grøft, sier Johnsen.

Betongrør VS plastrør

Han viser et eksempel med utgangspunkt i priser innhentet fra
noen middels store entreprenører
og sammenligner kostnader ved å
legge DN 400 betongrør og DN 400
konstruerte plastrør.
For denne dimensjonen er rørprisen omtrent den samme for
DV-rør og betongrør. For større

rørdimensjoner
er
betongrør
betydelig rimeligere.
- Prisene vil selvsagt varierer med
størrelsen til entreprenøren. Det
vi derimot vet er at pukk gjennomgående er dobbelt så dyrt som
maskinkult. 1 m3 maskinkult
koster omtrent 50 kroner mens
en må gi ca. 100 kroner for 1 m3
med pukk, sier Johansen.
Han forteller videre at ved produksjon av pukk dannes det i tillegg
store mengder 0-stoff (ca, 15 %
med 0-4 mm).

2017 | VA-forum
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- Dette stoffet regnes som avfall og
er et stort problem for sandtakene.

Gjenbruk av stedlige masser

i å velge betongrør framfor
konstruerte plastrør.
- Dersom man legger et DN 400
betongrør (som vist på skisse
alternativ 1) istedenfor et 400
mm plastrør, vil man spare ca 400
kroner per meter rør, sier Johnsen.

Betongrør bør i utgangspunktet
omfylles med maskinkult i omfyllingssonen (sidefylling + beskyttelseslag). Etter beskyttelseslaget
(30 cm over betongrøret) bør en Miljøbelastning
gjenbruke masser fra anlegget og Miljøbelastningen ved legging av
sortere ut stein større enn 0,3 m.
betongrør er også mindre, ifølge
Plastrørprodusentene stiller krav Basal.
om at gjenfylJohnsen anslår at
lingsmasser ikke
det ved legging
kan inneholde
av 100 meter DN
“Gjenbruk av masser
stein større en
400
betongrør
1/3 av avstanvil være behov
bør som utgangspunkt
den fra røret til
for borttransport
steinen.
Dette
og tilkjøring av
etterstrebes på alle
kravet medføromfyllingsmasser
anlegg!”
er at det er
tilsvarende
24
svært vanskelig
lastebillass. Mens
å
gjenbruke
det ved legging
stedlige masser selv etter 60 cm
av 100 meter
over topp plastrør (krav til maks DN 400 plastrør vil være behov
steinstørrelse på 200 mm). Av for borttransport og tilkjøring av
praktiske årsaker vil plastrør omfyllingsmasser tilsvarende 45
normalt gjenfylles med pukk fra lastebillass.
fundamentet og opp til 90 cm over - Avhengig av transportavstander
topp rør, før man eventuelt kan vil utslippet kun knyttet til et
gjenbruke stedlige masser, sier redusert transportbehov av omfylproduktsjef i Basal.
lingsmasser bli betydelig. Gjenbruk
av masser bør som utgangspunkt
Store besparelser
etterstrebes på alle anlegg! Det
Han er klar på at totalkostnadene skåner miljøet, koster mindre og
viser at det ligger store besparelser gir bedre grøfteutførelse, forutsatt

DET BLIR TØFFE TIDER. DA GJELDER DET
Å SATSE PÅ BETONGRØR SOM
IKKE LAR SEG PÅVIRKE AV
EN KLIMAENDRING
ELLER TO.
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at massene er telefrie.

Ta beregningsprogrammet
i bruk!

Du finner beregningsprogrammet
som Basal har utviklet på Basals
nettside www.basal.no.
- Vi håper at flest mulig vil ta det i
bruk. Det er bare å gå inn og gjøre
egne vurderinger av hvor mye du
kan spare ved å velge betongrør,
oppfordrer Johnsen.

MILJØ: Rapporter viser at
miljøeffekten er størst for
de store dimensjonene.

BETONGRØR ER
BEST FOR MILJØET
- Selv om sement står for
fem prosent av verdens
CO2-utslipp, er det slett
ikke slik at det er mer
miljøvennlig å velge plastrør
framfor betongrør, sier Geir
Sogge Johnsen, produktsjef
i Basal.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

- Selv om det er store utslipp knyttet
til produksjon av sement, kommer
betongrør bedre ut når man tar
hensyn til alle faktorene som for

eksempel råvareuttak, transport og
grøfteutførelse som må med i en
slik analyse, sier Johnsen.
Han viser til resultater fra Storbritannia hvor betongrør har opptil
35 prosent lavere CO2 utslipp enn
plastrør.
- Dette er også noe av grunnen til at
Basal har laget en EPD-generator,
slik at brukerne lettere skal kunne
sammenligne forskjellige rørmaterialer og velge produsenter
basert på hva som gir minst total
miljøpåvirkning.

Livsløpsanalyse

CPSA (Concrete pipeline systems
association) har flere rapporter

liggende på sin hjemmeside, som
viser at betongrør har betydelig
lavere CO2 utslipp enn plastrør.
Flere av rapportene er utarbeidet
av Carbon Clear som er en
verdensledende leverandør av
karbon - og energitjenester.
Carbon Clear benytter metodene
ISO 14040/14044 og PAS 2050,
som måler alle klimagasser i løpet
av hele livssyklusen.
- Disse rapportene er basert på
betongproduksjon
i
Storbritannia. I Norge har vi tilgang til
sement fra blant annet Norcem,
som er ledende i Europa når det
gjelder produksjon av miljøvennlig
sement, sier Johnsen.
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Kortreist

Utvinning av råvarer og transport
er en viktig utslippsfaktor.
- Plastrør er unektelig lettere å transportere. Dette har ført til påstander
om at de er mer miljøvennlige,
men her må all transport inkluderes. Ikke bare transport av ferdigproduserte rørdeler, sier Johnsen,
som slår fast at da blir regnestykket
et helt annet.
- Betongprodusentene er ofte
lokale og plasserte i umiddelbar nærhet til sandtaket, hvor de
henter tilslaget til produktene.
Korte transportavstander i alle
ledd er gunstig med tanke på det
totale utslippet og vil bidra til at
produsentene kommer bedre ut i
en EPD.

Gjenbruk

Grøftearbeidet står for den største
økonomiske delen i et VA-anlegg.
En fordel med betongrør er at man
kan bruke grove masser rundt
rørene, som muliggjør gjenbruk av

Livsløpsanalyse
En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer
miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste
på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både
i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental
Product Declaration.
Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden
14025 Environmental Labels and Declarations Type III.
En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO
14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra
produkt til produkt, uavhengig av region eller land.
Kilde: EPD Norge

stedlige masser, forteller Johnsen.
- Den desidert største økonomiske
og miljømessige fordelen ved å
legge betongrør oppnås dersom
en kan gjenbruke stedlige masser
rundt røret. I tillegg er betong
et svært slitesterkt og robust

materiale, som gjør at utskiftning
i liten grad forekommer, sier Basals
produktsjef, og slår fast:
- Dersom en tar utgangspunkt i
kostnader, levetid og et miljøperspektiv burde valget for ettrørsgrøfter være rimelig enkelt!

BETONGRØR FLYTER IKKE!

FORDELER BETONGRØR:
Robusthet
Betongrør tåler morgendagens klimaendringer
Tyngde
Betongrør ligger i ro, selv om kapasiteten overskrides
Trofast
Betongrør forlater aldri sin oppgave
Styrke
Betongrør kan ligge med liten overdekning
Betong
Naturlige råvarer passer godt inn i naturlige omgivelser
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FORDELER STÅLRØR OG PLASTRØR:

?

SINTEF-forsker Harald Justnes
mener at betong er det eneste
materialet som er sterkt nok til
å stå imot flom og ras.

- FOR ET VARMERE OG
VÅTERE KLIMA ER DET KUN
BETONG SOM ER BRA NOK!
14

VA-forum | 2017

SINTEF-forsker
Harald
Justnes mener at betong er
det eneste materialet som er
sterkt nok til å stå imot flom
og ras.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

- Betong er svaret. Hva var
spørsmålet, ler professoren, som
definitivt vil anbefale betongløsninger for VA-bransjen.

Mangeårig engasjement

somhet internasjonalt.

Ingen miljøversting

Sementindustrien alene står for fem
til åtte prosent av verdens årlige
CO2-utslipp og det jobbes kontinuerlig med å finne egnede erstatninger.
- Dette kommer ikke av at sement
er et spesielt dårlig materiale med
voldsomme utslipp, men ettersom
vi bruker så mye av den blir utslagene såpass store, sier Justnes, som
understreker at han håper dette
ikke blir en artikkel om at betong er
en miljøversting.

Harald Justnes har arbeidet i 31 år
med betong. Han har sin spesial- - Det stemmer ikke, mener han
og forteller at det i verden bygges
kompetanse
betongkoninnen
den
struksjoner
kjemiske delen
tilsvarende
av
material“Den dagen jeg kan alt
mer
enn
teknologien for
om betong og sement,
ett Mount
sement, betong
Everest
slutter jeg.”
og spesielt behvert år:
standighet.
- Den dagen jeg kan alt om betong
og sement, slutter jeg. Fra et kjemisk
synspunkt er dette materialet
utrolig komplekst, sier sjefforskeren
ved SINTEF Byggforsk som også er
professor II ved NTNU.

Fra terrasser til oljeplattformer
I Las Vegas i august i år under “4th
International Conf. in Sustainable Constructions Materials and
Technologies (SCMT4)” ble Justnes
æret med en dedikert sesjon
sammen med fire andre. Det er en
av flere priser han har mottatt for
sitt arbeid og ikke minst engasjement.

- Folk flest har et forhold til betong.
De støper egne pilarer til terrassen
på hytta av det samme materialet
som vi bygger store plattformer i
Nordsjøen av. Den første betongplattformen offshore var grensesprengende og vakte stor oppmerk-

brukes i sementproduksjon, forteller Justnes med et smil. Han
sikter til kjøttbenmel som nå blant
annet tas hånd om av sementindustrien.
- Det er store mengder avfall som
sementindustrien tar hånd om og
utnytter på en positiv måte, og det
er det mange som ikke er klar over.

Brent leire kan redusere utslipp
Det har vært kjent en stund at ren
kaolin-leire som det finnes mye av i
varmere strøk egner seg til betong.
Nå har SINTEF funnet ut at urene
leiretyper, slik vi har her hjemme i
Norge, også kan benyttes.

- De siste årene har man funnet ut at
brent leire kan brukes til å erstatte
opptil 50 prosent av sementen som
brukes til å lage en betongkonstruksjon. Leire er rett og slett en stor
uutnyttet ressurs som kan bidra til å
bedre hele verdens miljøregnskap.

- 1 kvadratkilometer i areal og
10.000 meter høyt. Vi bruker mye
betong og det er årsaken til at
utslippene er så høye. Det er bare å
se på all infrastruktur som bygges. Vi
kan ikke bygge tunneler i tre, smiler
Justnes, som roser norsk betong.

Når man skal lage sement varmebehandler man kalkstein over 1450
grader, noe som fører til at steinen
spalter CO2. Alene utgjør det cirka
60 prosent av det totale utslippet.
Resten kommer fra brennstoff.

- Vi har gode fjell i Norge og bruker
mye knust tilslag, som har høy
kvalitet. Vi eksporterer blant annet
tilslag til Nederland, hvor det er
restriksjoner på å ta ut naturlig
tilslag.

Brent leire er mer miljøvennlig
fordi den ikke gir fra seg CO2 under
varmebehandling, annet enn utslippene som skyldes selve oppvarmingen. Hvis det brukes klimanøytralt
biobrennstoff vil CO2 utslippet være
null.

Tar hånd om avfall

Sementindustrien jobber dessuten
selv kontinuerlig med å redusere
utslippene, understreker Justnes.
- Sementbransjen tar hånd om
svært mye avfall, som den bruker
i
sine
forbrenningsprosesser.
Norcem bruker for eksempel
husholdningsavfall, til og med kyr

Bærekraft og bestandighet

- Det er mye snakk om det grønne
skiftet og det er viktig å få ned
karbonavtrykket fra sementproduksjon. Vi må utvikle en lavkarbonsement som både er sterk og
effektiv å produsere. Både bærekraftighet og bestandighet må i
varetas, og det er fullt mulig, mener
sjefforskeren.
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VELGER BETONG PÅ
GRUNN AV STYRKEN
Trondheim kommune velger
å bruke betongrør i områder
med høy trafikkbelastning.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

- Vi vil ha betongløsninger på
grunn av styrken. Selv om plastprodusentene hevder at de kan
levere samme styrke, så har vi
ikke det samme lange erfaringsgrunnlaget med plast som vi har
med betong. Det var for eksempel
mye dårlig plast som ble lagt på

70-tallet, sier teknisk sjef i Trondheim kommune Anne Kristine
Misund.

sene, sier Misund, som forteller at
bussholdeplassene skal bygges
med betongdekke.

Superbuss satsing

Anbefaler porteføljestyring

Innføring av superbusser i Trondheim fra 2019 krever bygging og
oppgradering av ca. 140 holdeplasser.
Det vil sannsynligvis
også medføre flere vann- og
avløpsprosjekter (VA):
- Vi har ennå ikke oversikt, men vi
regner med at det blir en del vannog avløpsprosjekter i forbindelse
med ombyggingen av holdeplas-

Misund mener at porteføljestyring
er langt mer egnet for VA-prosjekter enn fokus på økonomisk styring
på enkelt prosjekter:
- Vi må selvsagt greie å holde oss
innenfor rammene i budsjettet.
Poenget må være å bruke pengene
så effektivt som mulig. Vår strategi
er å få gjort mest mulig for minst
mulig penger og å drive kostnadseffektivt, sier Misund.

LANG HISTORIE: -Selv om plastprodusentene hevder at de kan levere samme styrke, så har vi ikke det samme lange
erfaringsgrunnlaget med plast som vi har med betong, sier teknisk sjef i Trondheim kommune Anne Kristine Misund.
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Hun fortsetter:
- Vann og avløpstjenestene ytes
gjennom et sammenhengende
system av ledningsnett, pumpestasjoner og behandlingsanlegg. Å
styre hardt på økonomien i enkeltprosjekter i en slik sammenheng er
ikke hensiktsmessig.

Kan bli kostbart

Misund sammenligner et VAprosjekt med å skifte vindu på et
hus.
- Hvis man åpner veggen og ser at
det er fuktskader, er det mest
fornuftig og kostnadseffektivt å
gjøre noe med det samtidig som
man setter inn det nye vinduet, sier
Fordyrende
hun, og understreker
overraskelser
at et for sterkt fokus
Det er stor usikkerpå å holde rammene
“...så dukker det
het når man graver i
for
det
enkelte
stadig opp nye
bakken.
budsjett kan det føre
- Selv om vann og
til at at man kvier
overraskelser.”
avløpsanleggene de
seg for å ta slike
siste 30 år har blitt
avgjørelser.
godt kartlagt og dokumentert, - Kanskje må vi også i større grad
så dukker det stadig opp nye bruke totalentrepriser, der vi overoverraskelser. Eksempler her kan fører mye av risikoen til entrevære arkeologi og forurensende prenøren. Det må vi i tilfelle betale
masser. Andre eksempler er instal- for. Dersom vi skal ha 100 prosent
lasjoner og anlegg som ikke er kontroll på kostnader knyttet til
dokumentert, eller der dokumentas- graving i grunnen vil det bety svært
jonen er feil. Dette er ting som må omfattende grunnundersøkelser og
håndteres og som er fordyrende, sier forundersøkelser – noe som heller
Misund.
ikke vil være kostnadseffektivt. Det
mest kostnadseffektive er å operere
med en viss usikkerhet kombinert
med porteføljestyring.

OM
SUPERBUSSER:
I Trondheim skal
superbussen bidra til
nullvekst i biltrafikken.
Superbuss er en
bussløsning med
så høy standard at
den har de samme
fordelene som en
bybane. Den kjører
ofte på egen trasé, blir
prioritert i lyskryss og
passasjerene må kjøpe
billett før de går om
bord.
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NYE VEIER VIL VELGE
ROBUSTE OG GODE
- Betongbransjen må markedsføre sine industrialiserte
løsninger mot vegutbyggerne,
sier sjef i Nye Veier, Ingrid
Dahl Hovland.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

- Hva slags forhold har du til betong?
- Jeg har et veldig godt forhold til
betong, smiler Hovland, som kom
til Nye Veier fra stillingen som adm.
direktør i Spenncon.

Hovland er klar på at standardisering har fått i oppgaven av regjeringen
av betongproduksjonen er viktig for å få fart på vegutbyggingen og skal
å få til en mer rasjonell og kostnads- bygge 500 km motorveg tilpasset
effektiv bygging av
110 km/t.
kulverter og bruer.
- Dette betyr
“Det er mulig å bygge at vegene må
- Det gjør også byggingen mer kontrollert og
tilfredsstille de
motorveger både
sikrer industrialisering
strenge kravene
raskere og billigere –
og produktivitetsuttil kvalitet og
vikling i bransjen. Det
og med høy kvalitet.” trafikksikkerhet
gir også reduserte
som stilles til
kostnader.
motorveger. Det
er mulig å bygge motorveger både
Dårlige veger er dyre veger
raskere og billigere – og med høy
Det statlige vegselskapet Nye Veier kvalitet, mener Hovland, og under-

STANDARDISERING: Sjef i Nye Veier, Ingrid
Dahl Hovland er klar på at standardisering av
betongproduksjonen er viktig.
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LØSNINGER
streker at dårlige veger er dyre veger.
Nye Veier bærer ansvaret for drift
og vedlikehold av vegstrekningene
som bygges.
- Det sier seg selv at vi må ha en god
standard og holdbarhet på vegene
for å sikre gode veger for vegbrukerne. Spørsmålet er heller til
hvilken standard vi skal bygge.
Hvilke bredder og dybder skal vi
velge og hvor mange kryss vi skal
bygge. Kryss er dyre løsninger.

Overvannsutfordringen

- NIFS-rapporten «overvannshåndtering og drenering for veg og jernbane»
viser at vi ikke er forberedt på
klimaendringene. Harald Norem i
Vegdirektoratet mener at vi sannsynligvis må dimensjonere prosjektene for
fire ganger så stor avrenning som dag.
Hva tenker Nye Veier om dette?
- Det er viktig at vi velger robuste
og gode løsninger, hvor vi bruker

sideterrenget og mer åpne løsningen framfor lukket drenering. Mer
robuste og langsiktige løsninger er
viktige i forhold til klimautfordringen. Det er ikke på dette området vi
vil redusere kostnadene.

Dyrere enn svenskene

Nye Veier har i en rapport sammenlignet vegkostandene i Norge og
Sverige
- En analyse mot Sverige viser at vi er
nesten dobbelt så dyre i Norge. Når
vi korrigerer for topografi og for et
høyere prisnivå, så er det likevel en
50-lapp som er i forskjell.
Årsak er at Norge og Sverige har
en ulike gjennomføringsmodell,
forklarer Hovland.
- Vi bygger ofte ut små strekninger.
Vi har høyere administrasjonskostnader i tillegg til noen ekstrakostnader knyttet til valg av løsninger,
bredde på veger og raushet i antall
kryss, sier Hovland, som er opptatt

av utbyggingshastigheten.
- Vi ønsker å stimulere til en mer
effektiv utbygging. Helhetlig utbygging er viktig for oss. Det er grunnpilarene for våre valg.

Bedre ressursutnyttelse

Norske veger bygges mer i ulend
terreng med påfølgende større
behov for masseforflyttelse enn i
Sverige. Derfor er Nye Veier opptatt
av tidlig planlegging blant annet,
for å få bedre ressursutnyttelse, sier
Hovland.
- Lokal bruk av stein er viktig og det er
også miljøaspektet. Vår filosofi er det
er viktig å jobbe mye med prosjektet
i tidlig fase. Slik at vi gjør de riktige
valgene, avslutter Hovland, som
oppfordrer bransjen til å komme på
banen med gode innspill.
- Vi har utfordret bransje og
akademia til å bli med oss å utvikle
løsninger som er rimeligere og bedre
enn dagens. Dette skal vi klare!

NÅR ALT ANNET BEVEGER SEG,
ER DET BRA AT RØRENE
LIGGER I RO.
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SELVRENSENDE BEKKEINNTAK
ER ET STORT FRAMSKRITT
Etter et kraftig tordenvær i
1995 med store flomskader,
utviklet Voss kommune sine
egne selvrensende bekkeinntak. – Løsningen har
fungert ypperlig, sier Ivar
Seim.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

VOSS: - Her ble vegen stadig
vasket ut og vi hadde store problemer, forteller Seim, og viser fram
det selvrensende bekkeinntaket
i Dyrvedalen i Voss kommune.
– Disse problemene har vi ikke
lenger, sier Seim.
Han var driftsingeniør med
ansvar for veger og anlegg i Voss
kommune på begynnelsen av
2000-tallet. Nå jobber han for at
flere skal ta i bruk løsningen som
har spart Voss kommune for store
utgifter de siste 15 årene.

Kraftig tordenvær

Det hele startet sommeren 2015
med et kraftig lokalt tordenvær
som forårsaket stor skade i et bolig-

felt i vestlandskommunen. Små
bekker hadde blitt masseførende.
Stikkrenner hadde tettet seg til,
og vannet hadde kommet ut av
kontroll.
Etter en omfattende opprydding fikk Ola Erik Almenning i NVE
uventet besøk.
- Jeg hadde hjemmekontor på Voss
og fikk besøk av oppsynsmannen
i Voss kommune. Han lurte på om
jeg ikke hadde noen løsninger
for dette, siden jeg jobbet i NVE,
forteller Almenning, som hadde
jobbet flere år i kraftbransjen i
ungdommen.

Prinsippene

Inspirasjon fra kraftbransjen

Godt fornøyd

I kraftbransjen har de i en årrekke
benyttet selvrensende rister på
sine bekkeinntak, som er konstruksjoner som er plassert langt til
fjells og uten regelmessig tilsyn.
Inntakene skal fungere like godt
ved minstevannføring som i en
flomsituasjon, samtidig som de
skal forhindre at folk og dyr faller
inn i sjakter og tunneler.
- Dette er de samme prinsippene
som vi har brukt for de selvrensende bekkeinntakene her i
Voss, forteller Almenning.

I korte trekk er prinsippene for
det selvrensende inntaket at man
plasserer en vertikal betongvegg
1-3 meter foran stikkrennen, slik at
man oppnår tilstrekkelig areal på
den skråstilte risten. Det etableres
flere sirkulære hull i veggen
(110 mm) for å ta unna minstevannføring. Det er også mulig å
erstatte betongveggen med en rist.
Oppstrøms veggen må det være
plass til avsetning av masser som
transporteres med bekken.
- Vannet som stiger, renner deretter
over ei rist, forklarer Almenning,
Voss kommune tok Almennings ide
og overførte den til de kommunale
vegene.
- Vi satte i gang. Vi fikk tak i betong
og fikk sveiset rister. Vi fikk opp
dette systemet, som har fungert
ypperlig, sier Seim, som understreker at her har Voss kommune
ingen vitenskapelige bevis. Kun
erfaring.
- Før hadde vi rister, som stod
loddrett foran åpning og det
skjedde stadig at de tettet seg til.
Vi måtte stadig vekk rykke ut

2017 | VA-forum

21

FORNØYD: - Før måtte vi stadig vekk rykke ut i hu og hast for å redde
vegene, men etter at vi endret ristene ble alt annerledes, sier Ivar Seim.

i hu og hast for å redde vegene,
men etter at vi endret ristene ble
alt annerledes. Denne løsningen
er også mye enklere å vedlikeholde, sier Seim, som anslår at Voss
kommune i dag har mellom 15 og
20 selvrensende rister.
- Vi er godt fornøyd og de fungerer
godt, bekrefter Knut Nesheim, som
var oppsynsmann i Voss kommune
under utbyggingen.

mur , som har fått navnet «NIFS
Vossing».
- Jeg har prøvd ut ulike konstruksjoner i flere år, og mener at «NIFS
Vossing» er veldig bra og noe som
Statens vegvesen bør satse på,
sier Kåre Olav Aldal, byggeleder i
Statens vegvesen.

Egnet for kritiske strekninger

Staten vegvesen vil nå prøve ut
prototypen NIFS
Statens
Vossing på et
vegvesen bør
kritisk sted på
“Jeg har prøvd ut
satse
E6. Nå venter de
ulike konstruksjoner i
på «NIFS
bare på at frosten
Vossing»
skal komme, slik
flere år, og mener at
De selvrensende
at arbeidet blir
«NIFS Vossing» er
ristene i Voss
lettere.
kommune
er
veldig bra og noe som - Plassen heter
laget på stedet
Vassenden.
Jeg
Statens vegvesen bør
og
har
ulik
var selv med å
utforming.
legge 600 mm rør
satse på.”
Nå har Nobi
her for 20 år siden.
Voss
utviklet
Det er en rørledden første prototypen på et nytt ning på 120 meter som er koblet
selvrensende bekkeinntak / vinge- til jernbaneverkets VA-anlegg. Den
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gang ble det gjort på vanlig måte
uten selvrensende tiltak, sier Aldal,
og forteller at for fire- fem år siden
kom det løsmasse inn i røret.
- Røret gikk helt tett, det kunne ha
ført til at både jernbanen og E6
hadde blitt vasket ut. Heldigvis fant
vannet andre veier, men jeg mener
at selvrensende bekkeinntak er
spesielt egnet for kritiske steder
med lange rørstrekk.

Stort framskritt

Aldal mener at det er et stort
framskritt hvis vi kan få inntak som
delvis renser seg selv.
- Det er ikke gjort over natten å
få det inn i planleggingen, sier
byggelederen, som jobber for at
flere i Statens vegvesen skal få
øynene opp for denne løsningen.
- Jeg synes absolutt at flere bør ta
den i bruk.

FORSKJELLIG: Voss kommune i dag har mellom 15 og 20 selvrensende rister, som er tilpasset de ulike stedene.
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OVERVANN
BLIR STEMODERLIG
BEHANDLET
IVF-kurvene
fra
Meteorologisk Institutt viser ikke
dagens ekstremvær, men er
grunnlaget for dimensjonering av overvannsløsninger for
fremtidens klima. Det kan bli
kostbart.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

MOLDE: Ekstremnedbøren 1. august
1986 satte Molde og målestasjon
«62290 – Nøisomhed» på norgeskartet.
- På mange måter kan vi si at vi
hadde flaks. Nedbøren traff midt
på måleren. Det ga oss svært gode
data. Regnværet ble ansett som et
200-års regn, og gav oss en kurve
som nesten 10-doblet skalaen langs
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Y-aksen i forhold til tidligere kurver,
forteller Ole Kristoffer Østigaard,
prosjektleder Molde Vann og Avløp
KF.

En milliard i året

Det har blitt varmere i Norge. Årsmiddeltemperaturen har økt med
ca. 1 grad i perioden 1900 - 2016.
Årsnedbøren i Norge har i samme
periode økt med over 18 prosent
og vi har fått mer intens kortidsnedbør, ifølge statistikken. Dette merker
forsikringsbransjen.
Kostnadene til overvanns- og
tilbakeslagsskader utgjør nå like
mye som alle naturskadehendelser i
Norge og koster mer enn én milliard
i året, viser skadestatistikk fra Finans
Norge.
Uten forebyggende tiltak er det
ventet at kostnadene forbundet

med flomskader vil øke i takt med
nedbørsmengden, og resultere i
kostnader på mellom 40 og 100
milliarder kroner i løpet av en 40
års periode. (I følge NoU rapporten
2015:16)

IVF-kurver ikke
representative

Ledningsnett og lokale overvannsløsninger må planlegges og
dimensjoneres for framtidens klima.
Meteorologisk institutt har hatt
nedbørsmålere ute i lang tid og
leverer beslutningsgrunnlaget for
dimensjonering av ledningsnett og
lokal overvannsløsninger i de aller
fleste kommuner.
Såkalt IVF-kurver legges til grunn
for beslutningene. Det er vanlig å
ta utgangspunkt i IVF-kurvene og
legge til en klimafaktor, som varierer fra 1,2 –2,0 fra sted til sted ved

dimensjonering.
- Fagmiljøet mener at disse kurvene
ikke er representative for dagens
nedbørshendelser. De er mer intense
enn kurvene viser, sier Østigaard,
som fortsetter:
- IVF-kurvene er basert på minuttsnedbør. Det er derimot store lokale
variasjoner i nedbøren, og det er
derfor mye nedbør som aldri blir
registrert.

Moldes løsning

For
Molde
kommune
ble
ekstremnedbøren en vekker. De
siste fem-seks årene har kommunen
dimensjonert etter sin egen kurve
og uten klimafaktor.
- Ut fra tidsforløpet på målingen
tilbake i 1986, ser vi at i løpet av de
12 første minuttene, kom over 90
prosent av nedbøren den timen.
Derfor har vi tatt utgangspunkt i
et 20-års regn med 12 minutters
varighet ved dimensjonering av
ledningsnett og overvannsløsniger,
sier Østigaard.
Dette gir en spesifikk avrenning på
ca. 325 l/s. pr. hektar (10.000 m²).
- Det vil si at 32,5 l/s treffer en normal
eneboligtomt og det skal oftest
videre direkte til rørnettet.
- Hvis dere sammenligner dimensjonering etter denne kurven, men
en dimensjonering etter IVF-kurven
for området med en klimafaktor på
omlag 2 – hvordan kommer dere da
ut?

- Dersom vi tar gjennomsnittskurven fra 1970-95 for området her,
vil tilsvarende nedbørsmengde, med
en klimafaktor på 2 bli ca. 260 l/s
pr. hektar, eller 26 l/s på en vanlig
boligtomt.

Velger enkleste løsning

i ca. 5 år. Flere andre kommuner i
nærområdet, og ellers i landet har
spurt om de kunne få kurven vår, sier
prosjektlederen.
Molde kommune har nå fått på
plass en ny nedbørsmåler. Tidligere
har den vært plassert ved drikkevannskilden i Moldedalen.
- Det er kanskje ikke representativt
for byen. Derfor svevde ideen om en
nedbørsmåler plassert ved avløpsrenseanlegget, RA2, på Nøisomhed, nede ved fjorden. Måleren er
nå på plass, og met.no samler inn
data, som videreføres på det gamle
målepunktet, forteller Østigaard.

Østigaard mener at overvann er
stemoderlig behandlet i mange
kommuner.
- Vi ser at bransjen har kunnskap om
overvannshåndtering, men så lenge
ikke kommunene setter krav, velges
enkleste løsning, sier prosjektlederen, som mener at det er få som
dimensjonerer overvannsanleggene
store nok.
- Stadig mer fortetting gjør at avren“Vi ser at bransjen
ning fra flater blir
større og skjer
har kunnskap om
raskere. Der det
overvannshåndtering,
før var store hager,
er det nå blitt
men så lenge ikke
småblokkbebygkommunene setter
gelse og asfaltjungel.
krav, velges enkleste

Ny
nedbørsmåler

løsning.”

Ekstremnedbøren
krever at man tenker nytt, mener
prosjektlederen i Molde kommune,
som opplever at det er flere andre
kommuner som gjerne vil ha denne
kurven.
- Vi har brukt denne ekstremkurven

Viktig informasjon

Måleren er en
Lambecht15188,
vippepluviograf,
med en nøyaktighet på ned til
0,1 mm pr. registrering. (2,0 cm³
stor «målebøtte» ).
- Behov for korrekte
nedbørsdata
som inndata og
til kalibrering av
avløpsmodellen,
gjør nedbørsmåleren til en viktig
brikke for oss. Det vi så sist vi
kalibrerte modellen, var at det var
store lokale variasjoner i nedbørsmengdene. Da hadde vi tre målere
ute, på tre forskjellige steder i byen.

IVF - Intensitet, varighet og frekvens

Utviklingen:

IVF-statistikk angir hvilken nedbørintensitet man må forvente for
ulike varigheter og for ulike returperioder. IVF framstilles både
som tabeller og kurver.

1976 - 53 stasjoner
1986 - 57 stasjoner
1996 - 26 stasjoner
2006 - 40 stasjoner
2016 - 138 stasjoner

IVF-kurvene er basert på minuttsnedbør. Meteorologisk Institutt
er i gang med andre generasjonsmålinger. 6 av stasjonene har 50
års måleserie.

Kilde:
Meteorologisk Institutt
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MANGE
UNDERDIMENSJONERER

MOT OVERVANN
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-Vi trenger IVF-kurver som
dekker større arealer, og hvor
alle store hendelser blir tatt
med i den statistiske behandlingen, sier professor Harald
Norem i Statens vegvesen.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

Han frykter at regningen kan bli
uhorvelig høy hvis man bruker feil
statistikk og bommer ved dimensjoneringen.

IVF-kurve

Norem har skrevet deler av den nye
rapporten «Overvannshåndtering
og drenering for veg og jernbane».
Rapporten er en del av en felles
satsing, NIFS-programmet, som
Jernbaneverket, Norges vassdrags
og energidirektorat (NVE) og Statens
vegvesen står bak.
- IVF-kurvene er basert på registreringer i enkeltpunkt, og de forteller
da sannsynligheten for nedbørsintensitet i dette punktet. Og vi
bruker resultatene for disse enkeltpunktene til vår dimensjonering

føre til at dimensjonerende nedbørsmengder blir langt større enn i dag,
med den samme returperioden.

Etterlyser bedre
kommunikasjon

Norem mener at her kan kommunikasjonen mellom ingeniører og
meteorologer bli bedre.
- Jeg erkjenner at Meteorologisk
Institutt vil lage sine kurver basert
på sine målestasjoner. Jeg er
derimot kritisk til egne kollegaer
som ikke har definert hva vi ønsker
som dimensjoneringsgrunnlag. Og
det er IVF-kurver som dekker større
arealer, og hvor alle store hendelser
blir tatt med i den statistiske behandlingen.

Må endre tankegang

å ta hensyn til intense nedbørsmengder av kort varighet med liten
utstrekning ved dimensjonering.
- Vi må ta inn over oss at våre anslag
er beheftet med store usikkerheter
og dette må vi ta hensyn til. Ved
andre naturlaster, som vind og snø,
skal vi ifølge Norsk Standard gange
våre anslag med en faktor på 1,6.
Dette gjør vi ikke med vannføringen. At vi bruker våre anslag uten en
sikkerhetsfaktor, betyr at vi aksepterer at 50 prosent av våre tiltak blir
underdimensjonert.
- Blir overvann i dag stemoderlig
behandlet?
- Ja, veldig mange underdimensjonerer mot overvann. Det finnes
utbyggere som heller ikke vil godta
en klimafaktor på 1,5. Det er liten
tvil om at vi må endre tankegang.

Norem mener at det spesielt er viktig

Dårlig statistikk grunnlag

Harald Norem peker på at
IVF-kurvene er basert på målestasjoner med lange måleserier, som det
finnes veldig få av.
- Vi finner flere høye nedbørsmålinger på nye målestasjoner, men
de har operert så kort at vi ikke kan
lage statistikk av disse målingene,
sier Norem.

Uoffisielle målinger
og større areal

Han mener at man må tenke nytt
og ta med uoffisielle høye målinger
som registreres med i beregningsgrunnlaget.
- I dag trekker man kurven på
middelverdiene. Kurven burde i
stedet vært trukket på de høyeste
verdiene, sier Norem, som også
mener at det er viktig at dimensjoneringsgrunnlaget bygger på statistikk som dekker større områder.
- For eksempel regioner, Oslofjord,
Trøndelag eller liknende. Derved
vil vi inkludere alle registeringer i
området. Vi bør helst også ta med
pålitelige private målinger. Dette vil

TENKE NYTT: Professor Harald Norem i Statens vegvesen mener at man må tenke nytt og ta med
uoffisielle høye målinger som registreres med i beregningsgrunnlaget.
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- ØNSKELIG Å DIMENSJONERE
- Det er mulig at IVF-kurvene
underestimerer
nedbørsmengdene, men det er likevel
disse dataene vi må forholde
oss til, sier Lars Grinde, forsker
ved klimatjenesteavdelingen
på Meteorologisk institutt
(MET).
VI SETTER HARDT MOT HARDT

ANNEN DIMENSJONERING: Lars Grinde,
forsker ved MET mener at det er ønskelig
å dimensjonere for de høyeste verdiene,
200-års-hendelsene.

Han forteller at per i dag er
IVF-kurvene som er utarbeidet for
stasjoner med kjent kvalitet det
beste verktøyet for å dimensjonere
ledningsnett og overvannsløsninger.
- Det er likevel punktmålinger. Når
vi undersøker radarbilder fra en
nedbørshendelse, ser vi ofte at kraftige byger treffer mellom målestasjonene.

Ti år med data

MET tar i dag inn data fra 144 korttidsnedbørsmålere.
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- Vi kan ikke gi oss ut på å gjette hvor
mye nedbør som kommer utenom
stasjonene og så ta dette inn i beregningsgrunnlaget. Det er ikke faktabasert, forklarer forskeren.

Dimensjonere for de
høyeste verdiene

- Ville det vært bedre å dimensjonere
for de høyeste verdiene i stedet for
middelverdiene som IVF-kurven viser?
- IVF-kurven viser hvor ofte vi kan
regne med at vi får en nedbørshendelse av en viss varighet med en gitt
mengde nedbør. Ja, det er ønskelig
å dimensjonere for de høyeste
verdiene, 200-års-hendelsene. Vi
vet at det er dyrt, men det kan være
langt dyrere å reparere skader enn å
forebygge dem.

Mange nye målere

Flere og flere kommuner setter opp
nedbørsmålere.
- Det er en voldsom økning i antall
målere fra 2012 fram til i dag, men
vi trenger minst ti år med data for
å utarbeide pålitelig statistikk, sier
Grinde. Han anbefaler kommu-

Foto: Hallvard Berg

FOR 200-ÅRS-HENDELSENE
ner til å ta kontakt med MET, hvis
de har planer om å sette opp
nedbørsmålere.

Urbane flommer øker

Ifølge tall fra Meteorologisk Institutt har nedbørsmengden økt med
18 prosent de siste hundre årene.
Grinde sier at oversvømmelser og
flom som vi har sett for eksempel i
Oslo, Asker og Bærum, Drammen,
Lørenskog og Ramnes de siste årene
er problemer det norske samfunnet
må ta inn over seg og løse.
- Ekstreme nedbørshendelser blir
mer og mer vanlige og klimaframskrivningene tyder på et de vil
øke i hyppighet og omfang frem
mot århundreskiftet.

Store lokale forskjeller

6. august i år ble Asker, Bærum, og
de vestre delene av Oslo rammet av
en kraftig nedbør. Det falt 107 mm
nedbør ved Meteorologisk institutts
værstasjon i Asker.
- Det var stedvis store lokale
forskjeller. Det fremkom tydelig
fra radarbildene. Min egen høyst

uoffisielle nedbørsmåler står bare håper at det skal være tilgjengelig
noen hundre meter fra en av for publikum i første halvdel av 2017,
Bærum kommunes målere. Den sier Grinde.
viste fire ganger så mye nedbør som
kommunens, forteller Grinde. Han Uoffisielle målere
fortsetter:
- Er det aktuelt å
- Kraftige nedbørinkludere uoffisielle
celler
har
ikke
målere i statistik“Kraftige nedbørnødvendigvis
så
ken?
stor
utstrekning,
- Vi vurderer å ta inn
celler har ikke nødnoen
kilomeuoffisielle temperavendigvis så stor
ter ganger noen
turmålinger som
kilometer. Det gjør
supplement til våre
utstrekning, noen
at de er vanskelige
«gridded data». Jeg
kilometer ganger
å fange opp med
ser for meg at vi
punktmålinger.
kanskje kan gjøre
noen kilometer.
det samme med
Det g jør at de er
Nytt system
uoffisielle nedbørMET jobber nå med
målere, men her har
vanskelige å fange
et nytt system for å
vi sett mye rart når
opp med punktberegne IVF-kurver
det gjelder oppstillover større areal
ing, sier Grinde.
målinger.”
basert på «gridded
Han understreker
data».
at det alltid vil være
- Dette systemet med en 1x1 km stasjoner med kjent oppstilling og
grid vil gjøre oss i stand til å beregne godt kalibrerte instrumenter som
gjentaksintervaller for nedbør for utgjør grunnlaget for utarbeidelse
større områder. Produktet er under av offisiell statistikk.
uttesting og om alt går som det skal

2017 | VA-forum

29

LEGGER DN3000
BETONGRØR
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For første gang i Norden brukes
ig falsrør DN3000 betongrør
i et vegprosjekt. De er så store
at de blir definert som en brukonstruksjon.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

KLETT: Det er ti minus og tælen er i
ferd med å sette seg i bakken. Mellom
Jaktøyen i Melhus og Sentervegen

ved City Syd i Trondheim er arbeidet
med ny firefelts E6 i full gang. Her har
det første strekket på 90 meter med
DN3000 betongrør kommet på plass.
- Leggingen har gått over all forventing, sier Bjarte Tingstad prosjektingeniør i PEAB.
Det er liten tvil om at entreprenøren
PEAB er godt fornøyd med de svære
rørene. Det bekrefter også Johan
Hedlund anleggsleder i PEAB
- Vi har fått et bra produkt med en
bra produksjonslinje på fabrikken og

samarbeidet har gått meget bra.

Grundige forundersøkelser

Det er Heimdal Granitt og Betong som
er leverandør til entreprenør PEAB,
mens Loe Rørprodukter Nord AS står
for produksjonen av rørene.
- Vi har ikke støtt på noen overraskelser
til tross for at dette er et område med
mange kvikkleirelommer. Det har blitt
gjort grundige forundersøkelser med
kjerneprøver og blitt kjørt på store
mengder med kalk for å stabilisere
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leiren, sier Øystein Frantzen, salgsingeniør i Heimdal Granitt og Betong.
Det hele startet med en henvendelse
fra noen konsulenter, som lurte på om
det var mulig å lage ig3000 mm rør.
- Og det svarte vi ja til, sier Morten
Landro, salgsansvarlig Loe Rørprodukter Nord AS.

Vann og fisk

Årsaken til at Statens vegvesen velger
å legge så store rør er vannforholdene
i området.
- Her går det ei elv som stiger veldig
raskt ved nedbør. I tillegg ønsker
vegvesenet å tilby fiskeoppganger.
De vil legge inn tersker i rørene slik
at fisken kan gå opp i dem, sier Ole
Henrik Svenning, daglig leder i Loe
Rørprodukter Nord AS.

som en brukonstruksjon.
- Fra 2500 mm og oppover så definerer Statens vegvesen rørene som en
brukonstruksjon. Det betyr i praksis
at vi må dimensjonere de som
en brukonstruksjon og at det
må leveres en ny
p ro s j e k t e r i n g s beregning
for
hvert strekk, forklarer Landro.
Totalt er det snakk om fem strekk med
til sammen en lengde på 595 meter.

til Loe Rørprodukter Nord AS i Trondheim. Her er den ene hallen satt av
til denne store produksjon, og her
jobber fire til fem mann fulltid med
produksjonen fram til
neste sommer.
- Her lager vi all armering. Vi bøyer armeringen, sveiser den
sammen. Ja, ganske
enkelt, utfører hele
prosessen, forteller Landro, som
understreker at det settes svært høye
krav til nøyaktighet i hele prosessen.
- Dette er våtstøpte rør, som har
en utrolig flott finish. Kvaliteten og
styrken er ivaretatt som om det skulle
vært tørrstøpt.

“Leggingen
har gått over
all forventing.”

Høye krav til produksjon

350 rør med byggelenge på 1,25
meter skal støpes i fabrikklokalene

FORNØYDE: Det er liten tvil om at entreprenøren PEAB er godt fornøyd med de svære rørene.

Økt etterspørsel etter store rør

Svenning forteller at Loe Rørprodukter Nord AS har jobbet i mange
måneder med planleggingen av
prosjektet og har holdt mange møter
med oppdragsgiver PEAB og Statens
Vegvesen.
- Vi har vært nødt til å bemanne opp
for å kunne ta på oss prosjektet,
og vi har fått hjelp av et selskap for
å optimalisere betongsammensetningen. Vi bruker SKB-betong, som
står for selvkomprimerende betong,
sier Svenning, som forteller at det er
stadig flere som etterspør store rør.
- Ja, vi opplever at etterspørselen er
økende.

Brukonstruksjon

Det spesielle med denne leveransen
er at rør i en så stor dimensjon, regnes

FAKTA:

E6 Jaktøyen - Sentervegen. Prosjektet omfatter bygging av firefelts E6 mellom Jaktøyen i Melhus og
Sentervegen ved City Syd i Trondheim. Byggetid 2016-2019.
Hva bygges:
• 8 km firefelts veg med planskilte kryss
• Planskilte kryss på Klett og på Hårstad (nytt kryss ved forbrenningsanlegget)
• Ombygging av dagens planskilte kryss på Sandmoen
• Ny jernbanebru over E6 og viltovergang nord for jernbanebrua
• Parallell lokalveg på sørligste del
• Tilbud til gående og syklende blir langs fv. 900 Heimdalsvegen
Spesielle utfordringer:
I området ved Klett er det store kvikkleireforekomster og det er behov for kalk/sement-stabilisering.
For å forbedre områdestabiliteten er det nødvendig å heve og legge om bekken Søra.
Kilde: Statens vegvesen
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NY STANDARD
FOR VANNKUM
OG FORANKRING
Basal og Ulefos har sammen
laget en egen standard
for
komplett
vannkum,
med arbeidstittel ULEBASstandard.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

- Målet er en felles kravspesifikasjon, hvor alle aktører til komplett

prefabrikkert vannkum deltar, overgang til større dimensjon ut
sier teknisk direktør i Basal, Terje fra forankringen, som Reiersen
Reiersen, som oppfordrer alle mottok fra en av Basals bedrifter.
relevante aktører til
Avsender lurte på
å innarbeide sine
om oppsettet på
produkter i denne
tegningen ville
“Målet er en felles
standarden.
gå bra i virkekravspesifikasjon”
ligheten.

Påføres for store
belastninger

Det hele startet med en tegning
av en vannkum med dimensjons-

- Svaret var et
klart nei! Den tegningen som jeg
fikk tilsendt, ville påført kummen

OPPFORDRING: Teknisk
direktør i Basal, Terje Reiersen
oppfordrer alle leverandører i
bransjen til å innarbeide sine
krav i ULEBAS-standard.
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en belastning på over 100 tonn.
Den var dimensjonert for 30 tonn,
forteller Reiersen.
Han er sikker på at det finnes
mange kummer som blir påført
belastinger utover det de er dimensjonert for, da det ofte er behov for
dimensjonsøkning ut fra forankret
armaturdimensjon.

Kreftene er viktig

Rørinspeksjon – Norge (RIN) følte
seg også utrygge i forhold til
vannkummer, og initierte derfor
arbeidet med å lage en kravspesifikasjon for trygge vannkummer.
Leder for dette arbeidet var nestor
Arve Hansen i RIN.
- Lastkravene fra 80-tallet er ikke
tilpasset dagens behov med
hensyn til materialvalg og behov
for materialoverganger. Det som
var 30 tonn da har blitt 45 tonn i
dag. Det er det flere årsaker til, men
hovedgrunnen er at man i dag ofte
benytter helsveiste PE-ledninger
som påfører forankringen termiske
tilleggs krefter.

Styrkeklasser for kummer

Hovedresultatet fra RIN-arbeidet,
som kun omfatter prefabrikkerte
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kummer, er at det har blitt etablert
styrkeklasser for kummer basert på
et prøvetrykk på 21 bar, termiske
krefter, samt økt våt diameter ved
overgang til muffetilkobling.
- Men det har også blitt gitt et
formelgrunnlag som gjør at man
kan beregne de faktiske lastene,
sier Reiersen.
Styrkeklassene er nå under
innføring:
- I tillegg til å ha kravene på plass,
trenger vi også å utvikle produktene til de nye styrkeklassene.
Å ta frem og dokumentere nye
forankringsløsninger er et stort
arbeid i seg selv.

Kompetansekravene
er for generelle

Med basis i RINs arbeid har det blitt
laget et VA-miljøblad 112, hvor
det settes noen generelle krav til
kompetanse.
- Kompetansekravene er ikke
detaljerte nok, sier Reiersen.
Han mener at det bør stilles høyere
krav til monteringskompetanse og
til monteringsfasilitetene.
- Dette var også intensjonen i
RIN-arbeidet, men ble av forskjellige grunner ikke videreført og

integrert i VA-Miljøbladet.

ULEBAS-standard

Derfor tok Basal og Ulefos selv
initiativet til å videreføre arbeidet
til en norm for komplett vannkum
som en systemleveranse. Den
såkalte ULEBAS-standard.
- Vi gjorde det for å få i gang
prosessen, og vårt mål har vært å
komplettere og sluttføre arbeidet
som Arve Hansen i RIN tok initiativ
til, sier Reiersen.

Montering innomhus

I flere måneder har Basal og Ulefos
i fellesskap lagd rammene for, og
innarbeidet produkter i denne
standarden. Den inneholder blant
annet et dokumentasjonssystem
for dimensjonering av armatur og
forankring av konsoll, dimensjonering av konsoll og kum.
ULEBAS-standarden
har
også
minimumskrav til verktøy og utstyr
og stiller klare krav til innemiljø ved
montering av armatur.
- Vann er et meget viktig næringsmiddel, men det er alene ikke nok
og ha et transportsystem hvor
opptredende krefter er uttrykt i sikre

styrkeklasser. Hygiene er like viktig,
og da er det ikke nok å sette krav til
at montasje skal skje innomhus.
Standarden stiller også krav til
merking, emballering og håndtering.

Kompetansekrav

Ifølge VA-Miljøblad skal montør av
prefabrikkert vannkum minimum
skal ha ADK 1-serifikat.

- Vi mener, noe som også RIN
initierte, at det skal stilles
strengere krav til kompetanse.
Ulebas standard sier at montør
skal gjennomgå spesialkurs med
bestått eksamen.
- Læreplan skal utarbeides for
hver enkelt leverandør og være
godkjent av Rørentreprenørene,
sier Reiersen.
Han oppfordrer alle leverandører i
bransjen til å innarbeide sine krav

i ULEBAS-standard, samt utvikle
spesialkurs i bruk og montering av
produktene.
- Det er viktig at det innarbeides
slike krav i en felles standard, og
at den blir tatt i bruk. VA-Miljøblad
112 alene vil ikke gi en trygg og
hygienisk god vannkum.

Tabell: Styrkeklasser for prefabrikkerte vannkummer med angivelse av dimensjonerende testlast.
* Begge dimensjoner kan benyttes ut fra statiske forhold. Ønske om plassbehov avgjør valget.

KLIMAENDRINGENE KOMMER MED
EKSTREMVÆR, RAS OG OVERVANN.
PERFEKT VÆR FOR STORE,
ROBUSTE OG STERKE
BETONGRØR.
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TROLLBANDT VERDEN
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TROLLBANDT VERDEN
Troll A var det absolutte
høydepunktet for store og
flyttbare plattformer i betong
i Nordsjøen.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

Troll A-konstruksjonen representerer
det ypperste av byggeteknologi for
betong.
I 1995 ble den 656 000 tonn tunge
plattformen slept de 200 kilometerne fra Vats til Trollfeltet. Slepet
tok syv dager og ble fulgt av flere
TV-kanaler. Troll A ble plassert på
feltet 17. mai 1995 og produksjonen
startet 9. februar 1996.
Med totalhøyde på 472 meter og
en undervannsstruktur i betong på
369 meter og er dette den høyeste
betongplattform for petroleumsproduksjon som noensinne er levert.
Troll A-plattformen ble tildelt
arkitekturprisen Betongtavlen for
1995.

Oljeplattformer i betong

I oljevirksomhetens pionerfase i
Nordsjøen ble det gjort store oljeog gassfunn på grensen av kontinentalsokkelen mellom Norge og
Storbritannia. Funnene førte Norge
inn i oljealderen. Dette åpnet for
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norske ingeniører, som allerede var
blant de fremste i verden innenfor
konstruksjon av store damanlegg i
betong.
Gjennom en rekke større prosjekter
hadde landets fremste entreprenørselskap spesialisert seg på å bygge
betongkonstruksjoner ved å bruke
glideforskaling. Ideen om å bygge
understell for oljeplattformer i
betong ble født.

Norwegian Contractors

Entreprenørselskapet Høyer-Ellefsen
bearbeidet ideen med å bygge lagertanker i armert betong for bruk til
havs. Allerede i slutten av 1960-årene
tok Høyer-Ellefsen patent på løsningen som siden skulle bli til Condeepplattformene.
Condeep-plattformene
er
en
benevnelse på en serie oljeplattformer som ble utviklet i Norge
for produksjon av olje og gass i
Nordsjøen. Navnet kommer av
engelsk «concrete deep water structure», eller dypvannskonstruksjon
av betong.
Plattformene hviler på tykke betongtanker som står på havbunnen og
fungerer som oljelager. Opp fra
disse stikker det så én, tre eller fire
slanke, hule søyler, som går om lag
30 meter over havoverflata. Skaftene
utnyttes til å føre borestrenger og

produksjonsrør ned i brønnene.

Satte sitt preg på norsk sokkel

Det var firmaet Norwegian Contractors som utviklet konseptet med
Condeep-plattformer fra 1973,
etter suksessen med betongtanken på Ekofiskfeltet. Senere fulgte
de på rekke og rad; TCP 2 på Frigg,
Statfjord A og Beryl A i engelsk
sektor.
Den første med fire ben, Statfjord B,
ble levert i 1981 og dannet et nytt
mønster sikkerhetsmessig: Boligområdet og prosessområdet ble adskilt
med en stor brannsikker vegg.
Kopien Statfjord C ble levert i 1984
og avartene på Gullfaks fulgte opp
i 1985, 1987 og 1989, med Gullfaks
C som den tyngste betongkonstruksjonen som noensinne er levert i
Nordsjøen.
Da også Norsk Hydro valgte betong
for Oseberg A, var suksessen et
faktum for Norwegian Contractors.
Nye kontrakter ble skrevet med
Statoil for Sleiper A og Norske Shell
med Draugen og Troll A.
Sleipner A ble imidlertid et mareritt
– mangelfull kvalitetssikring forårsaket det hittil dyreste havariet
som har skjedd i norsk sektor. Om
morgenen den 7. september 1991
sank understellet under en test.
KILDE: Wikipedia/Teknisk Ukeblad
Foto: Harald Pettersen/Statoil.
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BASAL er best på VA-produkter
Basal er den største VA leverandøren i Norge med 19 eierbedrifter rundt i hele
Norge. Hovedproduktene er rør og kummer i betong til overvann og spillvann
og betongkummer til vannforsyning.
Basal har siden 2001 hatt en vekst på mer enn 400 prosent.
Robuste betongprodukter tåler morgendagens nedbør og flom og ligger støtt
under alle forhold. Basals eiere har til sammen mer enn 1000 års erfaring med
utvikling og produksjon av rør og kummer i betong.
Betong er derfor noe av det tryggeste du kan velge til ditt VA-anlegg de neste
100 årene!

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 & Betong 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

Bare betong varer evig
Lille Grensen 3, 0159 Oslo
www.basal.no

CMYK / .ai

KUNNSKAP OG VITEN
MÅ INN I POLITIKKEN
- Valget av Donald Trump
betyr at klimatilpasning vil bli
viktigere framover, sier Rasmus
Benestad seniorforsker ved
Meteorologisk Institutt.
VI SETTER HARDT MOT HARDT

Han minner om vi lever i en verden
som styres av fysiske lover som en
politiker ikke kan definere bort.
- Jeg tror ikke at man kan gjøre
«America great again» uten kunnskap og ekspertise. Jeg ser på det

som om USA nå melder seg ut en
stund, men så vil de komme sterkere
tilbake, sier Benestad, som er utdannet fysiker og er leder av Teknas
Klimagruppe.

Dramatiske varmerekorder

De siste årene har varmerekordene stått i kø og ifølge Verdens
meteorologiorganisasjon (WMO) lå
temperaturen de ni første månedene
i 2016 1,2 grader over nivået i førindustriell tid. Dermed er det ikke
langt til grensen på 1,5 grader, som
ble vedtatt av landene på klimatoppmøtet i Paris i fjor.

- Hvor dramatiske er alle rekordene vi
har hatt de siste årene?
- Det har vært helt ekstremt, selv om
det ikke har vært overraskende. Vi vet
hva som skjer, men sannsynligheten
for at vi skal få så mange rekorder
etter hverandre er svært liten. Det
sier noe om takten på oppvarmingen, sier Benestad, som sammenligner den globale oppvarmingen
med å kjøre et stort eksperiment
som aldri har vært gjort før.
- Hele verden endrer seg.

To grader varmere i verden

Under klimatoppmøtet i Paris i

RASMUS BENESTAD
SENIORFORSKER VED
METEOROLOGISK
INSTITUTT
UTDANNET FYSIKER

KLIMAQUIZ: Rasmus Benestad seniorforsker ved Meteorologisk Institutt skulle gjerne gitt en klimaquiz til flere av våre departement.
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desember ble 195 land enige om
en global klimaavtale, der hovedmålsettingen er å holde den globale
oppvarmingen under 2 grader, og
helst under 1,5 grader.
- Jeg synes 2 graders målet er en
forferdelig betegnelse. Det er snakk
om en to grader varmere verden, og
det ser dårlig ut for det. Jeg hadde
mer tro på det før Trump ble valgt.
Selv om klimautfordringen kan løses,
men ikke med dagens teknologi. Det
er viktig at vi ikke sitter og venter på
hverandre, da kommer vi ingen vei.

Ekstrem nedbør

Gjennomsnittstemperaturen i Norge
har økt med over én grad siden 1900
og vi har fått mer nedbør enn tidligere.
- Da jeg var ung husker jeg ikke så
mange overskrifter om ekstremvær.
Vi opplever nå så ekstreme nedbørsmengder at vi ikke skulle tro det er
mulig, sier Benestad.

Endret klima

Klimagassutslippene i Norge har økt
med 3,9 prosent siden 1990. Alle
klimaframskrivninger tilsier at det
blir varmere i Norge.
Temperaturøkningen vil påvirke
vekstsesong, vannføring, snø og
utbredelse av dyr og planter. Innen
2100 kan gjennomsnittstemperaturen i Norge øke med ca. 4,5 °C
(spenn: 3,3 til 6,4 °C). Temperaturen
ventes å øke mest om vinteren og
minst om sommeren, ifølge miljøstatus.no. Framtidens klima vil også

om klima? Jeg skulle gjerne gitt de
gi mer nedbør, spesielt om vinteren.
- Det som skjer med høyere temper- en klimaquiz, sier Benestad, som
atur er at vi får mer fordamping. understreker at oljen har vært en
Når vi får høyere temperatur i havet, velsignelse for Norge.
så får vi mer fordamping og mer - Men den kan bli en forbannelse,
nedbør i form av regn. Det påvirker hvis vi ikke skifter kurs. Vi fornekter
ting som vi
nedbørsmønikke liker, sier
steret, som er den
fysikeren.
største utfordrin“Norge er en del av
gen for oss, sier
Ku n n s k a p
Benestad.
verden. Den globale

Overvannshåndtering

oppvarmingen påvirker
handel, økonomi, konflikter og matsikkerhet.
Dette er vi ikke klare for
i Norge.”

Han forklarer at
nedbør
skapes
av
forskjellige
fenomen.
- Intens og lokal
nedbør som har
en betydning for
bymiljø, er en
annen type fenomen enn lavtrykk
og stormer, sier fysikeren, som
mener at det er klart behov for
bedre planlegging av håndtering av
overvann.
- Det er nok forsikringsselskapene
interessert i også. Det er de som får
regningen.

Klimaquiz til departementene

Benestad mener at det er behov for
mer folkeopplysning og etterlyser
større klimaengasjement fra regjeringen og departementene.
- Hva kan egentlig Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet

og viten

Benestad
etterlyser et
bedre samarbeid mellom
de
norske
fagmiljøene.
- Det er mye
konkurranse
mellom
de
ulike miljøene
og det er aldri tid til en god faglig
diskusjon.
Fysikeren minner om at klimatilpasning handler om så mye mer enn
overvannshåndtering.
- Norge er en del av verden. Den
globale oppvarmingen påvirker
handel, økonomi, konflikter og
matsikkerhet. Dette er vi ikke klare
for i Norge og det er derfor jeg
gjerne skulle kartlagt hva departementene kan om klima. Bortsett å
være opptatt av hva vi skal leve av
etter oljen, ser vi ikke at myndighetene bruker vår forskning til noe
særlig. Kunnskap og viten må inn i
politikken!

ADVARSEL!
FARE FOR EKSTREMVÆR!
HAR DU SATSET PÅ BETONGRØR,
KAN DU SE BORT I FRA
DENNE ADVARSELEN.
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Hvis 100 års levetid er
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BASAL`S HISTORIE

Vi ser tilbake i tid
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1895 Oslo Monier- & Cementvarefabrik

1913 B. Brynildsen Cementvarefabrikk

Landets første betongvarefabrikk. Leverte bl.a. vannrør
til Oslo under utbyggingene på 1920-tallet. Entreprenørvirksomhet og fabrikkdrift, aktiv i damutbygginger og
rørlegging, basert på ferdigelementer av betongrør.

B. Brynildsen Cementvarefabrikk ble startet i 1913 av murmester
Brynild Brynildsen for å lage betongblokker til husbygging.
Avløpsrør i betong var en viktig artikkel. Fra 1962 sto den første
produksjonshallen ferdig i Trolldalen. Loe Rørprodukter AS
kjøpte B. Brynildsen & sønner i 1998.

1922 Midt-Norsk Betong Verdal

1908 Testing av betongrør

Utstyr for testing av betongrør i 1908. Bergen ingeniørvesen
(Ingstad 1908)

1900

Historien om Midt-Norsk Betong Verdal AS startet
i 1922 hvor Tor Albertsen og Nestor Ekmann
begynte å produsere betongtakstein på byggeplasser. I krigsårene 1940-45 var det problemer
med leveranse av cement, og salg av produkter
stoppet nesten opp flere ganger. Det var flere
vintrer at produksjon også stoppet opp på grunn
av kulde og mangel og leveranse av sement.

1925

1930 Førde Sementvare
1946 Skjæveland Cementstøperi

Førde Sementvare er en av de eldste industribedriftene i Førde. I
starten produserte de sine rør og kummer i et naust på Steinen.
Bildet viser noen av de første sementrørene som ble produsert.

1930 Nobi Norsk Betong Industri

Bildet viser familien Hebnes. Georg, Edith (mor til Geir og Egil Lillebø),
Gunn og Borghild. Georg fikk ideen om å produsere brønnringer i
betong til bruk for å støtte opp vannbrønner. (Vannbrønner til fruktdyrkingsformål ble steinsatt, men raste stadig sammen). I starten var
det kun om kveldene produksjonen foregikk. Georg blandet betong
for hånd, og produserte under åpen himmel. I 1946 bestemte Georg
seg for å satse på betongproduksjon på heltid, samme år som han
giftet seg med Borghild. Produktspekteret de første 30 årene besto
for det meste av produkter til landbruket på Jæren: Rør, kummer og
septiktanker.

Firmaet Brødrene Haugland ble etablert i 1930 av Mikal Haugland
(Espen Mikalsens farfar) og hans tre brødre. Sagbruket lå i sjøkanten, dit ble tømmeret fløtet, skåret opp og fraktet videre.
Brødrene Haugland startet etterhvert med treskoproduksjon,
under krigen var sko mangelvare. Etter krigen skulle landet
gjenreises og firmaet startet å produsere betongblokker.
Espens far overtok etter sin far.

1952 Midt-Norsk Betong Mosjøen

1933 Loe Rørprodukter

Bedriften ble startet opp i 1952 under navnet Vefsn
Sementrør fabrikk og er en av de eldste industribedriftene
i Vefsn Kommune (Mosjøen). Personen midt i bilde med
lagerfrakk og lue er Kåre Lundestad som startet bedriften.
Kristoffer Loe startet opp med produksjon av takstein bak
stabburet på gården Loe i Øvre Eiker i 1933. Rett i forkant av
krigen (1938) ble produksjonen utvidet med rør og kummer
av betong og produksjonen ble flyttet til Steinberg.

1955
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1955 Sunnhordaland støperi & bygg
1963 Førde Sementvare

Margit Aalmo overtok som daglig leder etter mannen
Olaf sin død. Hun er trolig den første kvinne i Norge som
var sjef og eier av en betongvarefabrikk. Sønnen, Otto,
satt i styret ved Ølen Betongs etablering i 1974. Otto
utviklet flere tusen betongresepter som nå er lagret i
Ølen Betong sine datasystemer.

Fabrikkområdet på Steinen. Kommunalvarer, som rørene på
bildet, var hovedproduksjonen. Trucken på bildet var den første
som ble kjøpt etter tautrekking mellom den eldre og yngre
generasjon.

1963 Midt-Norsk Betong Verdal AS

1956 Holmen Betong

Flyfoto fra 1956 over fabrikkområdet til Holmen. Sverre Holmen
lærte om produksjon av betongvarer i Sverige under krigen. I
1946 begynte han å stampe rør på gården Holmen på Karlstad,
i Troms fylke. Han produserte VA-produkter i låven, lagret tilslag
på tunet og utvidet produksjonen i flere omganger.

1955

Ny blandestasjon stod ferdig, som også hadde kapasitet til å
levere ferdigbetong i distriktet. Blandestasjon var prosjektert
med 8 tilslagssiloer og tappeluker som skulle betjenes manuelt.
Det var beregnet en mekanisk vekt for tilslaget. Sementen skulle
fylles i blandemaskinen fra sekker, da det ikke var mulig å få
kjøpt sement i løs vekt, transportert i bil. Det var beregnet
2 blandemaskiner på 750 liter, som ga ½ m3 betong. Tilslaget
ble transportert opp i siloene med begerverk, og sikting av
tilslaget foregikk over siloene.

1980

1999 Beisfjord Sementvarefabrikk

1986 Nobi Norsk Betong Industri

Beisfjord Sementvarefabrikk har siden oppstarten i 1954 foretatt mange utvidelser.
I 1958 flyttet bedriften lokasjon og bygde ny produksjonshall. Nye kontorlokaler
kom opp i 1966 og produksjonslokalet ble utvidet i 1978. Kontorlokalet ble
utvidet igjen i 1988. I 1999 investerte bedriften igjen og bygde nytt fabrikklokale
og et “sosialt område” til personalet.
På 1970 og 1980-tallet vokste virksomheten, til dels mye.
Til slutt var eneste løsning å finne bedre plass og bygge ny
fabrikk. 1. april 1986 var den nye fabrikken klar, den ligger på
Mjølkevikvarden i Herdla på Askøy.

2011 Loe Rørprodukter

1997 Sylteosen Betong

I 2005 ble det tatt en strategisk beslutning om å bygge en ny fabrikk for produksjon
av betongrør og kummer på Østlandet. Denne stod ferdig i 2011 og er en av
Europas mest modere fremstillingssteder for disse produktene. Fabrikken har
Bare betong varer evig
www.basal.no
9 produksjonslinjer hvorav 5 er helautomatisert.

2017 Basal
Sylteosen Betong åpnet ny fabrikkbygning i 1997.
Tor Arne Nøsavik og Knut Storvik har begge jobbet på
Sylteosen i en mannsalder. Tor Arne startet i 1966, Knut i
1981. Her kjører Tor Arne tippbil. Familiene Moen/Nøsavik
grunnla Sylteosen Betong AS i 1961.

ADVARSEL

Basal ble
stiftet

To interesseorganisasjoner
for rør og kummer i
betong, Alfanor og Prebas,
ble sammenslått i 2001 og
dannet Basal AS.

FARE FOR EKSTREMVÆR!
Har du satset på betongrør, kan du
se bort fra denne advarselen.

Basal setter hardt mot hardt med rør og
kummer i betong.

Betong varer lengst og tåler mest, i tillegg til
å være mest miljøvennlig. Basal leverer store,
robuste og sterke betongrør og kummer i
verdensklasse, slik at du kan være trygg på at
anlegget holder de neste 100 årene.
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Returadresse:
Basal AS
Lille Grensen 3,
0159 Oslo

Det blir tøffe tider. Da gjelder det å
satse på betongrør som ikke lar seg
påvirke av en klimaendring eller to.

Tøffe tider krever robuste løsninger.
Betong varer lengst og tåler mest,
i tillegg til å være mest miljøvennlig.
Basal leverer store, robuste og sterke
betongrør og kummer i verdensklasse,
slik at du kan være trygg på at anlegget
holder de neste 100 årene. Betong
er også rimeligst i lengden og ligger
støtt under alle forhold – inkludert
ekstreme klimaendringer.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

FAKTA OM BETONGRØR:

