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Klimaendringene påvirker oss allerede, endringene blir omfattende
og får store konsekvenser for alle
samfunnsområder. For oss som er
aktører innen VA byr de hurtige forandringene på utfordringer, ansvar og
muligheter.
FNs klimapanel la fram den nye
rapporten om klimautviklingen på
kloden 27. september. Konklusjonen
er at den globale oppvarmingen er
reell. Kloden blir stadig varmere og
ifølge Klimapanelet er det også klare
bevis på at havet har endret seg de
siste 40 årene. Oppvarmingen er
hovedårsaken til at isen på Grønland
og Polhavet smelter, og at breene gjør
det samme. Havet utvider seg når
det blir varmere. Nedbørmønsteret
over land på den nordlige halvkule
er endret, og det er mindre snø om
vinteren.

”Klima, miljø og nedbør” er hovedtema i denne utgaven av VA-forum. I
flere artikler belyser vi det som skjer,
utfordringer og tiltak.
Bransjen har lansert gode system
for fordrøyning. Elementer som
forsinker overvannet, forebygger
flom og reduserer belastningen på
overvannsnettet.
Messen i kommunalteknikk er viet
stor plass. Både fordi det var en av
vårens store hendelser innen VA,
men også fordi vi har gitt plass til
grundig produktpresentasjon knyttet
til messen. Som vanlig byr VA-forum
også på bedriftspresentasjoner,
praktiske småtips, reportasjer og
andre aktualiteter.
God lesing og god vinter kjære leser!
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Bare betong varer evig

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

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

Redaktør:
Inger Anita Merkesdal
redaktor@vaforum.no
Send gjerne tips og innspill.

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

Forsidefoto:
Den nye rørtypen ”Qmax-Storm” er utviklet
for å svelge unna store overvannsmengder.
Fotograf: Inger Anita Merkesdal
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økt styrke, økte muligheter og bedre
resultat ved at utviklingsressursene
samles. Når det kommer til salg og
markedsandeler, konkurrerer bedriftene på lik linje med andre bedrifter.
Basal kommuniserer blant annet med
sentrale premissleverandører for
VA-markedet, som Standard Norge,
Norsk Vann, Jernbaneverket og
Statens Vegvesen, og kommer med
innspill som bidrar til at premissleverandører kan skape de beste
VA-løsningene. Basal har også kontakt
med høyskoler og kommune-Norge.
Basal arbeider aktivt med produktutvikling og har samarbeidspartnere
innen gategods, plastrørsystemer og
fiberduker. Dette gir gode priser og
optimaliserte sluttprodukter.
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Stor og strømlinjeformet
Landets største og mest effektiviserte rørfabrikk ligger
på Hokksund og heter Loe
Rørprodukter AS. Virksomheten har salgsavdeling med
VA-lager på strategiske steder
på Østlandet, og så langt
fra produksjonsplassen som
Trondheim.

– Stor og effektiv produksjon, og
strømlinjeformet logistikk, gir
rimeligere varer. Derfor er vi
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konkurransedyktige til tross for
transportkostnadene, forklarer eier
og daglig leder Lars Loe.
Salgsavdelingene er i Skien, Oslo,
Lillestrøm, Trondheim og på Råde,
områder hvor Loe Rørprodukter
konkurrerer om anbud og leverer
til egne anlegg. Ifølge Loe er det
vanskelig å få gjennomslag i et
lokalmarked hvis en ikke også har
et utleveringslager. For kundene
er det en fordel at de kan hente
varer selv når de uventet trenger
noe. For bedriften er det effektiviserende å kjøre fulle lass.
– Vi levere selvfølgelig direkte til
anleggene. Men det er ikke alt som

kan planlegges, og kundene må ha
trygghet for at de får varer uansett,
forklarer han.
– Og dere kan gjøre penger på det til
tross for transportutgiftene?
– Hvert marked har sine priser, vi
forsøker å konsentrere virksomheten
der vi får bra priser.

Startet med tak

Ved inngangen til møterommet
i virksomhetens kontorbygg, på
toppen av trappen til andre etasje,
står en maskin av eldre dato.
Med den produserte grunnlegger Kristoffer Loe i sin tid
takstein bak stabburet på gården

Ovenfor: Rørfabrikken er innrettet slik at en maskin i størst mulig grad betjenes av en mann.
Automatikken sørger for at det ikke trengs to. Her sveises armering til ig-rør, maskinen sørger for de
800 sveisepunktene som trengs.

Bilde nedenfor: I tillegg til volumproduksjon av rør og deler har Loe egen avdeling for spesialkummer. Rennekummer opp til DN 1600 er en del av standardutvalget. Her er daglig leder Lars Loe, til
venstre, i samtale med produksjonsleder Bjørn Ødegård.
Bilde nederst: Loe Rørprodukter kjerneborer opp til DN 1300.

Loe i Øvre Eiker. Etableringsåret
var 1933. I 1938 utvidet han med
produksjon av betongrør- og
kummer, og flyttet fabrikken til
Steinberg.
Terje og Tom Loe, sønnene hans,
kom tidlig inn i virksomheten. Terje
Loe studerte i Skottland og da han
kom hjem startet virksomheten med
prefabrikkerte betongelementer. Den
delen utgjør i dag Loe Betongelementer AS, et segment Lars Loe
nå satser tungt innen. Tom Loe var
mer engasjert i rør- og kumproduksjonen og utviklet denne fra en lokal
aktør til et regionalt foretak. Dagens
eier er barnebarnet av Kristoffer
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Loe, og tok over Loe Rørprodukter
AS i 1997. I 1998 kjøpte Lars Loe
B. Brynildsen & Sønner, et oppkjøp
som gav større marked og volum,
og i 2004 kjøpte han Loe Betongelementer AS samt resterende deler
av virksomheten. Allerede året etter
ble det tatt en strategisk beslutning
om å bygge ny rørfabrikk. Denne
stod ferdig i 2011, og der produserer
de nå om lag 80 000 tonn betongvarer årlig.

Avgjørende oversikt

Lars Loe har investert i høg effektivitet fremfor fleksibilitet. Ved ni
strømlinjeformede linjer produseres
samme produkt gjerne uker i strekk.
Til enhver tid leverer Loe VA-varer
til om lag 50 anlegg. Produksjonen
planlegges flere måneder frem i tid,
og han ønsker i størst mulig grad
å produsere og levere mest mulig
parallelt, for å unngå å bygge opp
store lager.
– Da får vi inn pengene fort og
kan levere til gunstige priser, noe
som igjen er en fordel for kundene,
begrunner lederen.
Loe Rørprodukter AS er den største
VA-aktøren i Basal, de leverer hele
sortimentet i Basalkatalogen, men
produserer ikke nisjeprodukt.

Hvis kundene trenger nisjeprodukt,
kjøper Loe de fra en annen Basalfabrikk.
For å strømlinje transporten har
bedriften utviklet et eget program
som inneholder all fakta knyttet opp
mot leveranse av varer. I resepsjonen
i hver av bedriftens avdelinger
henger en stor skjerm med full
oversikt over transport tre dager
frem. Bildet er det samme ved
alle avdelingene, slik at alle som
har behov for det har full innsikt i
identisk informasjon.

sjonen blir det store løftet de
kommende årene. På VA-siden er alt
nytt og der vil det ikke bli gjort store
endringer med det første.
– Markedet har vokst godt de siste
årene, men ingenting vokser inn
i himmelen. Jeg er opptatt av å
utnytte fabrikken, men jeg vil ikke
overprodusere for å dumpe prisene.

Nye investeringer

I disse dager utvider Lars Loe elementvirksomheten med nytt bygg. Også i
denne prosessen har Loe full styring.
Det vil si, alt arbeidet gjøres i virksomhetens regi. Inkludert produksjonen
av betong til fundament, såler og gulv,
samt elementene til selve bygget.
Av effektivitetshensyn gjør Loe
sjelden samme ting to ganger.
Kontorbygget hvor han tar i mot
VA-forum, det nye på Hokksund, er
en kopi av et tilsvarende bygg han
allerede hadde fått bygget på Loe
Betongelementer.
– Ingen grunn til å tegne kontorbygg
to ganger, oppsummerer eieren.
Utvidelsene innen elementproduk-

Loe Rørprodukter AS er en volumprodusent,
spesialdesignet for effektiv og industriell masseproduksjon av VA-produkt. Denne linjen for
justeringsringer er så og si helautomatisert.

Hvor mye som fraktes varierer selvfølgelig. Dagen da VA-forum besøkte Loe, i slutten av august, kjørte de ut 550 tonn betongvarer. Denne bilen skal til
Vinstra, for tiden kjører sjåføren seks lass betongvarer dit i uka.
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Loe serie
Kort sagt
om stor
fabrikk
■ Ni produksjonslinjer hvorav
fem er helautomatiserte.
■ Om lag 65 ansatte.

1

Røret er akkurat avformet, og betongen fortsatt fersk. Pawel Kozlowski
børster vekk overflødig betong fra spissenden på det nyproduserte
røret.

■ Har egen logistikkavdeling og
tre egne biler, for tiden leier de
inn syv andre.
■ 7300 kvadratmeter fabrikklokale, 1000 kvadratmeter
kontorareal og 50 000 kvadratmeter utelager belagt med
industristein av betong.
■ De ni automatiske og semiautomatiske produksjonsenheter er levert av
HawkeyePedershaab.
■ Kapasiteten på blanderiet
er 100 kubikkmeter betong
i timen, utstyret kommer fra
Taurus.

2

Loe Rørfabrikk har fokus på lite porer og korrekt overflate på produktene sine.

3

Når spissenden er glatt og fin, setter Pawel Kozlowski på støtteringer
for å ivareta toleransene til røret er herdet.

■ Anlegget er utstyrt med automatisk selvrens, restene føres
til et sedimenteringssystem
hvor slammet fjernes.
■ Vannet renses og benyttes i
betongproduksjonen.
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To løsninger som hindrer

Fish-eye
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Rørtilkoblingen som er fleksibel og
sikker. Slik brukes den riktig.

Fish-eye kan benyttes ved påkobling av stikkledninger til
betongrør. Den har en variabel
tilkoblingsmuffe som tar vinkelendringer fra 0 til 13 grader i alle
retninger, og kan kobles til Basal
falsrør og mufferør i dimensjonene fra DN 250 til DN 2000.

tilpasset plastrør DN/OD 160 og 200.
Hullet Fish-eye skal kobles til, må
kjernebores vinkelrett på rørveggen.
Rørene med fot bør bores kl. 21, kl. 12,
eller kl. 3.
Ved montering skrus delene sammen
med en flens og pakning utvendig,
og en pakning på innsiden av røret.
Når delene er strammet til, ligger den
innvendige pakningen klemt opp mot
innsiden av betongrøret slik at det
dannes en fin og jevn overgang.

Fish-eye er en fleksibel og lett monterbar påkobling som erstatter grenrør
når stikkrør skal kobles til en betongledning. Blant fordelene med Fish-eye
er fleksibiliteten, samt en stoppkant
som hindrer at plastrøret stikker inn i
hovedledningen. Rørtilkoblingen er

Til hvert stikk følger en tube ”harpiks”,
som skal fylles inn mellom betongveggen og stikket. Det er avgjørende
at det ikke slurves med harpiksen. Den
er både med på å tette tilkoblingen, og
plombere eventuell avboret armering
slik at denne ikke korroderer.

VA-forum | 2013

Bilde øverst: Joar Lima og Magnar Solberg
fra Georg Stangeland AS benyttet Fish-eye på
grunnarbeidet til et nytt byggefelt.
Lite bilde: Foto fra innsiden av røret viser
hvordan pakningen ligger klemt opp mot
innvendig betongrør. Overflødig harpiks
trykker seg ut selv.

innstikkende rør

Rørstopper
En klave som stopper røret: Når et
plastrør stikkes inn i et betongrør,
hender det at plastrøret stikkes
for langt inn. Utfordringen er den
samme ved montasje av plastrør i
betongkum. Dette har Tor Toresen,
salgsleder kommunalvarer ved
Heimdal granitt & betongvare as,
laget en løsning på.
Han utformet en klave i PE, med
en skrue på utsiden, omtrent som
en slangeklemme. Klaven heter
Rørstopper, monteres på PVC-røret
og forhindrer at dette blir trykket for
langt inn.
– Vi opplevde noen tilfeller hvor rør
ble stukket for langt inn i betongproduktet, hvor dette ikke ble
oppdaget før anlegget ble kontrollert med kamera. Da blir det en stor
og kostbar affære med oppgraving
for å utbedre feilen, begrunner han.

Ved montasje settes først AR-pakning
inn i betongrøret/kummen. Så
måles tykkelsen på betongveggen.
Lengden merkes av på røret som
skal monteres, og klaven monteres
utenfor markeringen, slik at det blir
umulig å stikke røret for langt inn.

Så kobles røret som vanlig.
– Så enkelt?
– Ja, så enkelt, svarer Toresen.
Rørstopperen leveres av alle Basals
medlemsbedrifter og lagerføres i
dimensjonene DN 110, DN 160 og
DN 200.

Foto innenfra. Røret stanser akkurat der deg
skal og gir en fin innvendig overflate.

Ved bruk av rørstopperen stanser problemet
med rør som stikkes for langt inn.
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Trygghet med betong
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Brødrene Geir og Egil Lillebø, barnebarn av grunnleggeren Georg Hebnes, er i dag
eiere av bedriften. Begge er aktivt med i driften av Skjæveland Cementstøperi og
søsterbedriften Multiblokk. Geir Lillebø som produksjonssjef hos Skjæveland.

VA-leverandøren Skjæveland
Cementstøperi AS i Sandnes
er landet over kjent for sin
evne til nyskaping. Produktutvikling har kjennetegnet
bedriften fra første dag.
Det samme har tett og god
kundeoppfølging.
En blir tatt vel imot hos Skjæveland
Cementstøperi AS. Små kunder
behandles like godt som store, og
det er like greit å komme inn for
å få et godt råd som for å gjøre en
storhandel. Men i timen fra 06.00
til 07.00 bør du virkelig ikke være i
eller ved fabrikkportene. Da kjører
Roger Larsen og Leif Kjell Lunde ut
gårsdagens produksjon. Det går fort
– meget fort og med høy presisjon.
Dagens produksjon starter klokken
07.00. Da er fabrikkhallen tømt for
alt som minner om i går.
Det vil si: Nå handler det om to
fabrikker.

noen år siden hadde Skjæveland Cementstøperi rett og slett
vokst ut av sine egne lokaler, og
på det opprinnelige fabrikkområdet er det trangt om plassen. På
den andre siden av jernbanelinjen,
ca. 300 meter i luftlinje, og noe
lengre unna på norsk underdimensjonert vei, ligger Skjæveland
Cementstøperis søsterbedrift Multiblokk AS. De produserer i hovedsak
forskalingsblokker og belegningsstein, og har stort og tilgjengelig areal.
Eierne av Skjæveland Cementstøperi kjøpte det som nå er Multiblokk
i 1981. I 2009 flyttet bedriften inn i
topp moderne lokaler, et nytt fabrikkbygg spesiallaget for effektiv produksjon av kvalitetsprodukt. Multiblokk
fabrikken ble dimensjonert for
vekst, og har blant annet en blandelinje som hadde ledig kapasitet. Da
Skjæveland kom dit at de solgte mer
enn produksjonskapasiteten kunne
håndtere, valgte eierne å bygge ny
rørfabrikk hos Multiblokk. Nå kjøper
Skjæveland Cementstøperi betong
fra Multiblokk, og slapp med det å
investere i ny blande.

Vinn-vinn

Skaper løsninger

Det er 40 ansatte i bedriften. For

– I den nye fabrikken har vi 2 000

kvadratmeter høyeffektivt produksjonsareal. I tillegg til økt og strømlinjeformet produksjonskapasitet,
har vi frigjort areal for spesialprodukter i den opprinnelige fabrikken.
Totalt har vi nå 5 700 kvadratmeter
produksjonsareal. Vi har avansert
produksjonsutstyr og investerer
jevnlig for fortsatt å være i toppsjiktet, sier daglig leder Aage Gjesdal.
Effektiv produksjon, produkter som
har rett kvalitet og et særdeles godt
produktspekter er sikre konkurransefortrinn. Men når kundene
begrunner hvorfor de velger Skjæveland Cementstøperi, snakker de først
og fremst om trygghet. Skjæveland Cementstøperis kunder vet at
Skjæveland leverer det de skal når
de skal. Kundene understreker også
at bedriften følger opp prosjekt fra A
til Å og vel så det, og at Skjæveland
har en enestående evne til å finne
smarte løsninger på små og store
utfordringer.
Noen ganger dreier det seg om
spesialtilpassinger som løser en
utfordring for en kunde der og da.
Andre ganger utvikles en løsning,
som med suksess kan gjentas. På
Klepp på Jæren ligger for eksempel et fordrøyningsmagasin i

Skjæveland Cementstøperi AS produserer 50 000 tonn betongvarer i året, har egne lastebiler og ønsker i størst mulig utstrekning å levere varer
med egne sjåfører.
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Rørklypen Basal Pipelifter er utviklet ved Skjæveland Cementstøperi, finnes nå i tre versjoner og er nå solgt i over 80 eksemplarer i inn- og utland.

veien i et byggefelt. Veien er hesteskoformet, det samme er fordrøyningsmagasinet. Overvannet fra veien
renner rett inn i dette, via sandfangkummer montert på fordrøyningsmagasinet. Lav kapasitet på den
opprinnelige overvannsledningen
gjorde at fordrøyningsmagasin
var helt nødvendig. Men det var
ikke nødvendig å anlegge en ny
overvannsledning, den oppgaven
løses av fordrøyningsmagasinet. Og
det var en prosjektkoordinator hos
Skjæveland som utviklet løsningen.

Nye overvannsløsninger

Basal Pipelifter er et verktøy som
på en sikker måte løfter, håndterer
og monterer betongrør på opp til 6
tonn nesten lekende lett. Verktøyet
er et resultat av at kunder i et Basalsalgsmøte etterlyste en tryggere og
mer effektiv måte å montere rør på.
Produktet er utviklet av Skjæveland
Cementstøperi, ble tatt i bruk i 2009,
er senere videreutviklet og leveres nå
i tre versjoner. De tre variantene av
Basal Pipelifter håndterer rør fra DN
200 til DN 2000. Allerede er det solgt
80 Basal Pipeliftere i inn- og utland.
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For noen år siden kontaktet plansjefen i Sandnes kommune Aage
Gjesdal og ba om bistand. Et nytt
industriområde skulle utvikles, men
det kommunale overvannsnettet
i området hadde ikke kapasitet
til å håndtere overvannet derfra.
Kunne Skjæveland Cementstøperi
utvikle et produkt som infiltrerte
overvannet lokalt? To dager senere
presenterte Aage Gjesdal løsningen, det vi i dag kjenner som Basal
IFS-kum. IFS-kummen kombinerer
to ulike funksjoner; Infiltrasjon og
sandfang, og bygger på en standard
Basal sandfangkum. IFS-kummen
ble videreutviklet av Skjæveland
Cementstøperi i fjor, og lanserte for
fullt i år under navnet Storm. Også
disse er svar på en utbyggers behov
for å løse byggeprosjekt lokalt.
Se for øvrig artikkel side 14.

Skal løfte sentrum

Daglig leder Aage Gjesdal snakker
sjelden om det som har vært. Til det
er han for opptatt av nye utfordringer
og løsninger. Nå er han engasjert i arbeidet med prototypen til
Qmax Storm, en lukket flomvei som

utvikles i samarbeid med Sandnes
kommune.
– Når havstigningen kommer vil
sentrale deler av Sandnes sentrum
stå under vann, med mindre noe
gjøres. Sandnes kommunen løser
dette blant annet ved at inngangspartiene legges på et høyere nivå
i alle nye bygg i sentrum. Det skal
over tid også etableres et nytt og
mer effektivt overvannsnett hvor
en benytter Qmax Storm. Dette
overvannsnettet legges høyere enn
det eksisterende og i de aktuelle
områdene løftes gatenivået om lag
50 cm, forteller han. (les mer om
dette på side 38)
Gleden ved å utvikle nye og bedre
produkter og produksjonsmetoder
har vært drivkraften og styrken
til Skjæveland Cementstøperi fra
starten. Grunnleggeren var Georg
Hebnes, morfaren til dagens eiere
Geir og Egil Lillebø. Unge Hebnes
var en kreativ mann fra Ryfylke. I
1938 flyttet familien hans til den
daværende jordbruksbygda Skjæveland. Med på lasset var ei ku, noen
frukttrær, innbo og løsøre. Planen
var å livberge seg på salg av frukt og

Daglig leder Aage Gjesdal tar også aktiv del i produktutviklingen. Her er han (til høyre i bildet) i fabrikken mens det arbeides for å finne optimale
løsninger i produksjonen av slisserenner.

grønnsaker. Utfordringen var å få nok
vann. Georg Hebnes, som da var 28
år, grov ut og steinsatte sju brønner
før vanntilførselen ble god nok. Det
var da han kom til å tenke på sildetønnene familien hadde laget på
sagbruket sitt i Ryfylke. Hva om man
tredde en stor sildetønne utenpå en
liten, og fylte mellomrommet med
betong? Det ville gi betongringer
som kunne erstatte det tunge og
krevende arbeidet med å steinsette
brønner.

Forskning og formidling

Fra betongringer som letter arbeidet
med brønngraving og til hva? Hvor
retter Skjæveland Cementstøperi
oppmerksomheten sin nå?
– Dette med overvannshåndtering er et tema som langt fra er
ferdig. Vi trenger nye produkter,
å føre regnvann direkte tilbake til
naturen blir førsteprioritet. En annen
faktor er at verken kommunene
eller VA-konsulenter kan nok om
overvannsproblematikken. Opplysning og informasjonsarbeidet
knyttet til dette blir helt avgjørende,
mener Aage Gjesdal.

Også Basals Qmax-V rør er opprinnelig utviklet hos Skjæveland Cementstøperi AS, her fra bedriftens
utendørslager hos Multiblokk.

Permeable dekker, dekker utviklet
for å infiltrere regnvann direkte,
har Multiblokk arbeidet med en
tid og bedriften har sammen med
Skjæveland Cementstøperi utviklet
løsninger hvor slisserenner og
IFS-kummer brukes sammen med
permeable dekker. Nå skal de i gang
med et prosjekt hvor målet er å

forske på, og dokumentere, effekten
av permeable dekker.
– Gjennom dette vil vi dokumentere
resultatene av permeable dekker
og få vesentlig, ny kunnskap om
overvannsproblematikken. Kunnskapen vil komme oss, bransjen og
kundene til gode.
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Alt regnvannet
må infiltreres
Dimensjon
Rådgivning
AS leverer tjenester innen
byggeteknikk,
kommunalteknikk, samferdsel og arealplanlegging. Prosjekteringen
av et utbyggingsprosjekt de har
ansvar for, ble starten på nye
kumbaserte løsninger i Basal
Storm-serien.

Per Helge Ollestad, medeier i Dimensjon Rådgivning AS og spesialist
innen kommunalteknikk/VA, har
ledet arbeidet i flere år nå.
– Det som heter Aase Gaard er et
gammelt jordbruksområde, dette
har over tid blitt sperret inne mellom
eksisterende bebyggelse, til dels fra
1970-tallet, og en ny veg, RV. 44. Når
arealet blir omgjort til boligformål
vil det bli økt avrenning fra området,
med mindre vi får på plass spesielle
tiltak, innleder han.

På et solrikt høydedrag få minutter sør for Sandnes sentrum, ligger
60 mål ubebygd jordbruksmark.
Her er plass til 150 boliger, hus som
virkelig kommer godt med i landets
hurtigst voksende kommune. En
avgjørende utfordring som måtte
løses før prosjektet kan realiseres, er
overvannshåndteringen.

Starten på en ny kum

Å lede alt overvannet inn på eksisterende ledningsnett var ikke aktuelt.
Et alternativ kunne ha vært å legge
en ny overvannsledning frem
til nærmeste elv. I så fall ville all
graving gått gjennom urbaniserte
arealer, med de enorme kostnadene og ulempene det ville medført.

Fra venstre Raymond Bale, formann hos Stangeland Maskin AS, samt
Per Helge Ollestad og Gisle Ledaal fra Dimensjon Rådgivning AS.
I bakgrunnen bebyggelse det ikke ville vært hensiktsmessig å lede
overvannet gjennom.
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Ikke er det ønskelig å lede så store
overvannsmengder til elven heller,
da den allerede går flomstor ved
kraftig regn.
– Da også dette alternativet falt ut
måtte vi se oss om etter en helt ny
løsning. Vi kjenner til Skjæveland
Cementstøperis IFS-kummer (infiltrasjonssandfangkummer) og inviterte dem til å bli med på å finne en
løsning for lokal infiltrasjon til Aase
Gaard, forklarer Per Helge Ollestad.
Representanter
fra
Skjæveland
Cementstøperi og fra Dimensjon
Rådgivning satt seg ned rundt et
bord, og begynte på arbeidet for å
finne en løsning hvor overvannet
fjernes uten at det ledes vekk i rør.

Full forutsigbarhet

Tidlig i prosessen fikk rådgivningselskapet
kartlagt
infiltrasjonskapasiteten til massene i området.

Via grundige undersøkelser ble det
klart at en kan drenere mye vann
lokalt. Men Dimensjon Rådgivning
ønsker å ha kontroll på overvannet som eventuelt unnslipper
IFS-kummene og går inn på det
kommunale overvannsnettet.
Derfor ble Skjæveland Cementstøperis mål å utvikle en IFS-kum med
strupet utløp.
IFS-kummen ble videreutviklet til to
varianter hvor begge kombinerer tre
funksjoner: De infiltrerer overvannet
lokalt, fordrøyer og slipper ut kontrollerte mengder vann til nettet.
– For oss som planlegger er fordelen at vi kan forhåndsbestemme hvor mye overvann som slippes
ut fra den enkelte eiendommen.
Storm kummene gir forutsigbarhet på hvor stor vannmengde som
kommer fra hver enkelt tomt. Det
gjør blant annet at vi kan redusere
dimensjonene på overvannsnettet,
og bygge et nett som er optimalt
tilpasset den overvannsmengden
nettet må håndtere.

Stangeland Maskin AS er entreprenør på prosjektet Aase Gaard. Overvannsutfordringer her var
startskuddet for en ny IFS-kum. Det blir en IFS-kum per boligenhet, men de skal ikke monteres enda.
Nå opparbeides det ordinære VA-systemet.

En til hver

I overkant av 70 kumsett skal monteres på Aase Gaard.

Betonglokk

Rist eller tett lokk DN 650

Stigerør

Utløp til
kommunalt
nett
Neddykket
strupet utløp

Innløp takvann

Dykket utløp til
infiltrasjonskammer

1280

Frostoverløp

1500

Dimensjon Rådgivning har levert
en løsning hvor det skal monteres
en IFS-kum Type 1 på hver
eiendom.
Per Helge Ollestad har lenge vært
talsmann for å håndtere overvannet
på en måte som er mer effektivt enn
å forsinke det for så å transportere
vannet videre i store rørsystem.
– Konvensjonelle løsninger forsinker
ofte overvannet, men de løser ikke
selve flomproblematikk. Jeg har
imidlertid stor tro på at det å infiltrere
overvannet lokalt også vil hjelpe
mot flomtoppene på en helt annen
måte en tradisjonell fordrøyning gjør,
forklarer han entusiastisk.
I
prosessen
har
Dimensjon
Rådgivning lagt ned et veldig arbeid,
blant annet for å dokumentere
løsningen og flomveier. Men nå er
arbeidet gjort og kommunen har gitt
sin velsignelse. Så nå graves det på
Aase Gaard.

Sandfang
Infiltrasjonskammer
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Gårsdagens produksjon fraktes raskt og effektivt ut av fabrikken og stables riktig vakkert utenfor.

Små og tett på
Østfold Betongprodukter AS
har funnet hemmeligheten
til å lykkes som liten. Møt
VA-leverandøren i sandhaugene på Mysen.

16
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Det er travelt på en behersket måte
hos Østfold Betongprodukter AS
når VA-forum kommer på besøk.
Daglig leder og altmuligmann
Bjørn H. Nordby håndterer telefoner og bestillinger, mens han hilser
velkommen og serverer kaffe.
Henning Buer, hjullastersjåfør, lastemaskin- og kjernebor-ansvarlig,

samt altmuligmann, frakter rutinert en hel produksjon DN 650
kumringer ut fra fabrikken. Mens
Ole Fugleskjelle, produksjons- og
kvalitetsleder og altmuligmann, er
sammen med Runar Kristiansen,
sveiser, jernbinder, produksjonsmedarbeider og altmuligmann,
bakerst i fabrikkhallen. Hva de gjør

der vet vi ikke, ikke hører vi dem
heller. Det er tross alt grenser for
hvor mye støy fire mann kan lage.
Men å drive en god bedrift, det kan de.

Leverer spesialløsninger

En gang i tiden produserte Østfold
Betongprodukter AS alt innen VA og
hage, de laget belegningsstein og

”hele pakken”. Hage-delen ble skilt
ut for flere år siden, mens produksjonen innen VA fortsatte ved fabrikken, som er sentralt plassert på
Momarken i Mysen.
Men tiden og virkeligheten har
gjort sitt. Det er kostbart å investere
i formutstyr og maskiner, og i
realiteten er det ikke mulig for

de minste å konkurrere med de
største på pris. Men på oppfølging,
lokalkunnskap og spesialprodukter kan de små levere like godt som
de store, kanskje enda bedre til
og med.
Nå produserer Østfold Betongprodukter DN 1200 og justeringsringer i DN 650, de bløtstøper
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Til venstre daglig leder Bjørn H. Nordby sammen med produksjons- og kvalitetsleder Ole Fugleskjelle. I tillegg til VA-produkter produserer de varer som
veiskjold. Dette leveres i DN 1000 og DN 1200. Begge typene er utført med fals, slik at de kan monteres på kumringer. Den allsidige leverandøren sveiser
selv spesialristene, som så galvaniseres.

kjegler og topplater, og leverer
spesialkummer. De utfører spesialstøp og bearbeider produkter.
Kummene og annet i dimensjoner
ut over det de lager selv, kjøper de
fra Loe Rørprodukter.

Smått kan og være godt

For VA-leverandøren i Østfold er
lokal tilknytning og lokalkunnskap,
samt nærheten til prosjektene og
den muligheten det gir for oppfølging, et klart konkurransefortrinn.
– Vi har evnen til å være på plassen
når det trengs, og vi skal levere rett
vare, til rett tid og til riktig pris. Det
viktigste er nok rett vare til rett tid,
sier daglig leder Bjørn H. Nordby.
Kundene er hovedsakelig entreprenører som opparbeider infrastruktur på boligfelt og industriområder, system for overvannshåndtering, samt dren innen
landbruk. De leverer også til enkelt-
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stående boligprosjekt, til kommunale anlegg og private vannverk.
Nærområdet består av de syv - åtte
kommunene i Indre Østfold.
På sikt er det mulig at Østfold
Betongprodukter kommer til å ende
opp med å produsere bløtstøp og
spesialløsninger. Uansett ønsker
de å fortsette å være ”liten, men
lykkelig”, som Bjørn Nordby beskriver
bedriften. For ting går godt.

Betongfabrikk på sandgrunn

De har tegningene klare for et nytt
kontorbygg. For ikke lenge siden
ble det investert i nytt tak på
produksjonshallen, og ut fra hovedporten i østenden kjører en nesten
ny Volvo hjullaster. Den ser faktisk
helt ny ut. Henning, hjullastersjåfør,
polerer hjullasteren både inn- og
utvendig hyppig nok til at den
kommer til å se helt ny ut også når
tiden er inne for å selge den videre.

Femti prosent av de ansatte, det vil
si Ole Fugleskjelle og Henning Buer,
er medeiere i bedriften. De øvrige
eierne er Bente Mysen Lund og Ole
Kristian Mysen, etterkommere av en
tidligere eier.
Bedriften ligger forresten bokstavelig talt på sandgrunn, på toppen
av råvarene. I gamle dager var det
en rekke betongfabrikker i området.
Nå er det bare Østfold Betongprodukter igjen, og de har gått
over til å kjøpe tilslag fra en lokal
leverandør. I disse tider diskuteres
det endatil om horisontlinjen, den
veldige sandryggen som leverer
tilslag til store deler av Østfold, skal
vernes.
– Dere har jo fortsatt rikelig med
sand på egen grunn, dere kan jo
bare begynne å spa?
– Nei takk, det har vi ikke tid til!

Maskinfører Henning Buer har ansvar for bedriftens hjullaster, lasting og lossing, med mer.

På Østfold Betongprodukter har de løsninger
for så mangt, som for eksempel en dobbelløpet
kum.

Med få folk trengs allsidighet. Daglig leder Bjørn H. Nordby har ansvar
for alt på kontoret: Regnskap, faktura, lønn, salg, prosjektoppfølging,
anbudsregninger, HMS og hele pakken. Han har vært ved bedriften i 11 år.
Maskinfører Henning Buer tar seg av lossing og lasting, kjerneboring og
spesialstøping. I tillegg er det stort sett ham som holder plassen ryddig og
ren. Han ble ansatt i oktober for 32 år siden.
Produksjonssjef Ole Fugleskjelle har ansvar for både produksjonen
og kvaliteten. Han utfører spesialstøp, har ansvaret for oppfølging av
internkontroll og samarbeidet med Kontrollrådet. Han har vært ved
bedriften i 21 år.
Produksjonsmedarbeider Runar Kristiansen betjener produksjonsmaskinene. I tillegg har han ansvar for forberedende arbeid, så som
sveising, jernbinding og annet.
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Firkantede
funksjonelle
løsninger
Beisfjord Sementvarefabrikks firkantkum 2,5 x 5 meter. Denne har innlagt varme og lys, er malt innvendig og er
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Beisfjord Sementvarefabrikk AS er en av de
mange Basal-medlemmene som i tillegg til Basals
VA-program produserer egenutviklede produkt.

Kummen er produsert innendørs, under ideelle forhold og
leveres med en bredde på 2 eller 2,5 meter, lengden varierer fra 2-5 meter. Fordi firkantkummene produseres som
løse elementer, forenkles håndteringen og monteringen.
De kan blant annet fraktes uten spesialtransport.
Beisfjord Sementvarefabrikks firkantkum brukes primært
som vannkum, men har også blitt levert som blant annet
pumpestasjon, trekkekum og koblingskummer for fiskeri.
De er dokumentert og fullskalatestet iht. 5 meter vannsøyle
av eksternt organ.

Beisfjord Sementvarefabrikks firkantkum bygget som en kabelkum med trompetmuffer i.

Kummen gir stor fleksibilitet når det gjelder plassering av
vannledningsarmaturer og andre element som er nødvendig i dagens avanserte anlegg. Det er flere fordeler med
fabrikkprodusert firkantkum, i motsetning til å plasstøpte.
Monteringen går fort og effektivt, fordi alt utstyr og
armaturer kan monteres før kummen plasseres. Dette øker
HMS-en på anlegget, og bedrer også for eksempel trafikkavviklingen fordi grøften kan lukkes hurtig.
Selve systemet for firkantkummen er utviklet ved bedriften, men det er tilpasset Basals produktutvalg og selvfølgelig utformet etter samme metode og høge standard som
Basal produktene.

Firkantkum med to istøpte Basal-kjegler.

Bilde til høyre: Til byggingen av ny malmutskipningskai i Narvik har Beisfjord
Sementvarefabrikk levert kabeltrekkekummer som strekker seg langt utenom
de vanlige TK1+2+3. I dette prosjektet har de benyttet sin egenutviklede
Firkantkum i dimensjonene 2 x 2 meter og 1,2 x 1,2 meter. Ved leveringen til
dette prosjektet oppsto stadige endringer. For fremdriften og kvalitetssikringen
var det helt essensielt at betongvareprodusenten lå så nær. Spesielt viktig var
fremdriften og leveringssikkerheten på grunn av eksisterende jernbanespor
med godstrafikk i anleggsområdet.

levert til Tromsø. De innvendige bildene av vannkummen er fra anlegget, etter at kummen er tatt i bruk.
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Gratis dimensjoneringsprogram for
overvannshåndtering
For å lette arbeidet til prosjekterende og andre brukere har Basal
utviklet et effektivt, komplett og
nøyaktig dimensjoneringsprogram
tilpasset Storm-serien. Programmet
kan benyttes til alt frem til ferdig
arbeidstegning og munner ut i et
sluttdokument som beskriver hvilke
forutsetninger som ligger til grunn
for beregningene som er utført av
programmet.

Dimensjoneringsprogrammet
er
basert på regnenvelopmetoden
med konstant utløp. Programmet
gir brukeren mulighet til å taste
inn egne værdata, eller benytte de
forhåndslagrede værdataene som
er hentet fra meteorologisk institutt.
Til programmet er det utformet en
instruks som i detalj beskriver hvor-

dan programmet skal benyttes. Både
programmet og detaljert informasjon om hvordan dette skal benyttes
ligger gratis og lett tilgjengelig på
Basal.no.
Dimensjoneringsprogrammet må
kun benyttes av faglig kompetente
personer som kan vurdere resultatene til hvert enkelt prosjekt.

En kort bruksanvisning for programmet:
Nødvendige faktorer
En starter med å registrere værdata, og får valget mellom å
legge inn egendefinerte eller hente eksisterende værdata basert på forhåndslagrede nedbørintensiteter fra ulike
værstasjoner. Også gjentaksintervall skal inn i systemet.
Hensynet til klimaendringene blir ivaretatt ved at en legger til en
klimafaktor, normalt på 20 – 50 prosent, til nedbørintensiteten.
Tilknyttede arealer og avrenningskoeffisienter for de
forskjellige områdene skal angis, det samme skal avrenningskoeffisienter og maks tillatt utslippsmengde fra magasinet.
Dette er ofte bestemt av nedenforliggende betingelser i
avløpsnettet. Noen kommuner har også oppgitt øvre grenser
for påslippsmengder ut i fra tilknyttet areal.

Infiltrasjonsmengde
Før en velger infiltrasjonsløsning må det foretas grunnundersøkelser. Ved denne løsningen føres drensledninger ut fra
magasinet og tilbake langs rørstrekket i arealer hvor massene
er egnet for infiltrasjon.
Detaljene rundt dette kan en få ved å kontakte Basal direkte,
eller under: ”Bruksområder” på www.Basal.no
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Infiltrasjonskapasiteten kan for eksempel beregnes ved å ta
en jordprøve og utføre en kornfordelingsanalyse av prøven.
Medlemmer av Basal har nødvendig sikteutstyr tilgjengelig.
Kornfordelingsanalysen vil angi hvilke type masser en eventuelt kan infiltrere. Ved hjelp av tabeller får man en indikasjon
på permeabiliteten til massene. Permeabilitetskoeffisienten
bør være større enn 10-6 m/s. I praksis vil det si at jordarter som
morene, leire og silt er lite egnet for inﬁltrasjon, både på grunn
av lite porevolum og lav permeabilitet. Når en vet størrelsen
på infiltrasjonsarealet kan en beregne hvor mye vann som
kan infiltreres i massene rundt magasinet. Denne informasjonen fylles inn i ruten «infiltrasjonsmengde» i programmet.
Etter at alle aktuelle faktorer er registrert, dimensjoneres
nødvendig fordrøyningsvolum når en velger ”vis beregningsgrunnlag” i dimensjoneringsprogrammet. Grunnlaget for
beregningene vises i sluttdokumentet og kan benyttes for
søknad til kommunen eller for å kontrollere andres beregninger.

Forslag til løsning
Fordrøyningsanleggets lengde og bredde bestemmes ved
valg av ”Ønsket rørdiameter DN” og antall rørstrekk. Innvendig
lengde beregnes ved å trykke på ”Beregn”.
En kan benytte hele rørstrekket til fordrøyningsvolum, eller
en løsning hvor sand, slam og andre partikler holdes tilbake i
magasinet. En kan velge et ønsket slamvolum i kubikk, eller
ved å heve utløpet et visst antall millimeter fra den innvendige
bunnen på røret. Da vil programmet beregne hvor stort slamvolum utløpshøyden tilsvarer, og beregner nødvendig lengde
på magasinet ut fra nødvendig fordrøynings- og slamvolum.

Valg av mengderegulator
I programmet kan en velge mellom virvelkammer fra Miljø
og Fluid teknikk (MFT) eller å strupe utløpsdiameteren.
Diameteren på utløpsåpning avgjør utslippsmengden og
beregnes i programmet ut fra maks videreført vannmengde
og vannets trykkhøyde. Tverrsnittsarealet på det strupede utløpet må beregnes når vannstanden er på høyeste nivå, slik
at videreført vannmengde ikke overstiger den tillatte verdien.
Også valg av et eventuelt virvelkammer må beregnes ved
maks vannstand, slik at videreført vannmengde ikke overstiger den tillatte verdien.
Fordelen ved å bruke virvelkammer er først og fremst redusert
fare for gjentetting og en noe høyere gjennomsnittlig utløpsmengde. Basal har inngått et samarbeid med Miljø- og Fluidteknikk (MFT) og leverer forskjellige virvelkamre. De vanligste
variantene av FluidVertic fra 3-30 l/s velges automatisk av
programmet og kan plasseres i en DN 1200 utløpskum.
Andre kapasiteter leveres på forespørsel. MFT leverer mengderegulatorer med kapasitetsgaranti.
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Gravevolum og enklere drift
Programmet beregner forenklet arealer og volumer knyttet
til gravingen, og gir brukeren mulighet til å velge mellom
forskjellige grøfteskråninger varierende fra 1/1 og til 1/6.
Det inneholder også all nødvendig informasjon knyttet til
krav om fundamenttykkelse samt beregning av avstand
mellom rør og grøftebredde.
For å forenkle drift og vedlikehold kan anlegget utføres med
adkomst med overgang til 650 justeringsring eller DN 1000
kumring. Inspeksjonselement/stigerør kan plasseres ved inn
og utløp på fordrøyningsanlegget.

Ta hensyn til:
Sluttdokumentet som programmet munner ut i beskriver
hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene
som er utført av programmet. Beregningene skal alltid benyttes sammen med en vurdering fra personer med relevant
VA- kompetanse.
Ved valg av strupet utløp bør utløpet dykkes for å redusere
faren for tilstopning. Ved å anlegge slamvolum i rørstrekket,
eller forbehandling i begynnelsen av rørstrekket, reduseres
faren for tilstopning. En utløpskum vil ytterligere redusere
faren for gjentetting, den kan også forenkle vedlikehold av
utløpsarrangementet.
Alle betongrør er dimensjonert for å ligge med minimum
0,5 meters overdekning. I tilfeller hvor magasinet blir liggende med stor overdekning må dette oppgis ved bestilling. I
Basals produktkatalog foreligger all nødvendig informasjon
om maksimal overdekning for standard falsrør.
NB! For komplett informasjon om fremgangsmåten ved
bruk av Basals dimensjoneringsprogram for overvann,
se Basal.no

Regnenvelopmetoden
som Basals dimensjoneringsprogram bygger på, er
basert på beregning av massebalansen i magasinet
ved forskjellige regnvarigheter.
Den største differansen mellom tilført og videreført volum per tidsenhet bestemmer nødvendig
magasineringsvolum. Gjennomsnittlig utløpsmengde
fra magasinet er satt til 70 prosent av maksimal tillatt
videreført vannmengde.
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Støtteringer til
problemkummer

Støtteringene finnes i alle relevante dimensjoner, erstatter ødelagt eller manglende fals og løser problemer på
problemkummer.
Støttering brukes som regel for
montering i justeringsringer med
not og fjær, for å gi nødvendig
sidevegs stabilitet. Støtteringer kan
imidlertid også erstatte ødelagt
eller manglende fals mellom nye og
gamle kumelement ved arbeid på
eksiterende anlegg. Støtteringen er
laget av varmforsinket stål, leveres i
alle dimensjoner fra DN 400 mm og
oppover, og kan også fungere som
en overgangsring.
Typiske bruksområder er når toppen
er ødelagt på en gammel kjegle eller
når det skal bygges oppover på en
gammel kum. I eldre byområder
kommer en tidvis over kummer som
er så skrøpelige at det er riktig å ikke
gjøre for store endringer på de før
hele anlegget skal erstattes, men så
må en av ulike årsaker likevel gjøre
noe på kummen midlertidig. En
tid ble det produsert kummer med
”opp-ned fals”, det finnes også eldre
kummer med merkelige engelske
mål. I alle disse tilfellene vil Støtteringen kunne løse utfordringen.

Støtteringen settes ned inni kumtoppen, som vist på bildet. Så benyttes
et fugeband for tetting mellom de to
kumelementene.
Løsningen er enkel, trygg og varig.
Støtteringen finnes som lagervare i
dimensjonene DN 400, DN 650, DN
800, DN 1000 og DN 1200. Også
tilhørende fugebånd og kumskum
er lagervare hos Basals medlemsbedrifter.

Fugebåndet både limer og tetter, og
benyttes mellom kumelementene.

Bilder og tips fra Loe Rørprodukter AS, Lillestrøm.

Skummet kan benyttes i alle kommunaltekniske sammenhenger. Det er et
ekstremt tettende og ekspanderende
skum, og må ikke forveksles med
ordinært byggeskum.
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Klima, miljø
og nedbør

I følge TNS Gallups Klimabarometer tror det store
flertallet av nordmenn at vi
ikke vil merke konsekvensene
av klimaendringene, men
at andre deler av verden vil
rammes.
Her er et utdrag fra vårens
oppslag i VG.
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Planlegg for robuste og
gode løsninger – nå!
Det er ikke sant at alle snakker
om været, uten å gjøre noe med
det: Kunnskapen om klimaendringer er forbedret og
myndighetene har utarbeidet
retningslinjer og utredninger for
hvordan vi skal forholde oss til
dette. En konsekvens er at Fylkesmannen i Rogaland i den senere
tiden har kommet med flere
innvendinger til byggeprosjekt.

Vi bor i byer og byene vokser. Byene
ligger i stor grad ved kysten, og
utvidelsene skjer ikke sjelden i gamle
havneområder. Der er det gjerne
arealer som blir utbygd til bolig ettersom gammel industri forsvinner. Utsikt
over vann er og har uansett vært
populært lenge, også derfor bygger
vi der.
– Både havnivåendringene og stormflo gjør en del av byene våre sårbare.
Mens byer ved elver og elvemunninger i tillegg er flomutsatt, forklarer
Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør ved Fylkesmannen i Rogaland.
Hvor mye havet vil stige, varierer
fra landsdel til landsdel. Årsaken til
ulikheten er landhevingen, og dette
har vi finberegninger på. I Stavangerområdet kan vi risikere at havet stiger
om lag en meter frem mot år 2100.
Derfor har Fylkesmannen i Rogaland
kommet med flere innvendinger til
byggeprosjekt der en ikke i tilstrekkelig grad har vurdert og tatt hensyn
til betydningen av klimaendringene
med stormflo, flom og at havnivået er
på vei opp.

Ikke bare dyrere

– Konsekvensene av klimaendringene
kan bli veldig kostbare for samfunnet og få stor betydning for materielle verdier. Her hos oss representerer
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endringene sjelden akuttfare for liv og
helse. Men ting, som bygg og infrastruktur, vil bli ødelagt.
– Kan du beskrive utfordringene, rent
konkret?
– Det handler om både eksisterende
og nye installasjoner. Gammelt og
underdimensjonert
overvannsnett
er en utfordring i mange kommuner.
Når det planlegges et nytt bygg må
det foretas en risikovurdering, som
skal inkludere endrede forhold forårsaket av klimaendringene. Ofte ønsker
byggherre og arkitekter å la bygg
være ”åpne” i første plan. Gjerne med
glassfasader mot sjøen. Men hva vil
skje med en glassrute som står under
vann, og hva skjer med det elektriske
anlegget om vannet kommer 2,5
meter opp? Hva er i kjelleren, og vil
den tåle å bli fylt med vann? spør hun,
og kommer med et annet eksempel:
– Når det skal reguleres nye arealer i et
område med en liten bekk, må en se
for seg hvor stor den bekken kan bli
ved ekstremnedbør.
Det handler egentlig om noe så enkelt
som å lære av feil og å ta hensyn til
erfaring. I fremtidig planlegging må vi
velge løsninger som gjør at vi bor og
lever trygt, uten at løsningene nødvendigvis trenger å være fordyrende,
understreker Lone Merethe Solheim.

Erkjennelsen av klimaendringer

I reguleringssaker må alle involverte ta
hensyn til at klimaendringene allerede
har startet, og sørge for at det utvikles
robuste og gode prosjekt.
– Vi må forholde oss til klimaendringer
i alle prosessene. Vi er sårbare overfor
klimaendringer, og bevisstheten om
dette må inn i alle nivå. Fra samfunnsplanleggerne som skal gjøre godt
planarbeid og gode risikovurderinger
hvor dette blir ivaretatt, til utbyggere
som velger detaljer. Når vi detaljplanlegger, må det gjøres en sårbarhetsvurdering hvor vi forholder oss til hva
som vil skje når vannet for eksempel
stiger, og komme med tiltak som
reduserer konsekvensene, sier hun.

Lone Merethe
Solheim, avdelingsdirektør ved
Fylkesmannen
i Rogaland,
forklarer hvorfor
Fylkesmannen i
Rogaland i den
senere tiden har
kommet med
flere innvendinger til byggeprosjekt.

En ny virkelighet

Infrastrukturen må bygges med
tanke på et 100-års perspektiv, minst,
og inkludere både havnivåstigning,
stormflo, flom og skred.
Lone Merethe Solheim forklarer at selv
om alle vet om klimaendringene nå,
og har gjort det lenge, så henger det
igjen en forsinkelse når vi planlegger
for fremtiden. Det er som om vi ikke
har tatt inn over oss den nye virkeligheten. Hun sammenligner forholdet
med bileiere som venter i lengste laget
med å legge om til vinterdekk eller lar
høytrykksspyleren stå i garasjen selv
om vi vet at frosten kommer.
– Klimaendringer og tilpasning må inn
i utdanningen av nye planleggere. For
kommunene handler det blant annet
om at de må være meget nøye med
hvor de legger ny utbygging og infrastruktur, og hvordan dette bygges.
Planverket er ganske nytt, men det er
gjort en del arbeid som kan være til
støtte og hjelp for kommunene.
Lovverket
er
ikke
tilpasset
klimaendringer i seg selv, men det
er blitt bedre muligheter for å sikre
innbyggerne mot fare ved ny plan- og
bygningslov (2008) og sivilbeskyttelsesloven (2010).

Det er attraktivt å bo ved sjøen, av mange gode
grunner. Men hvor mye vann tåler installasjonene
i nederste etasje?

Tema: Klima, miljø og nedbør

Tema: Klima, miljø og nedbør

Havstigninger og
konsekvenser
Høyere nivå på havet gir utfordringer for kaianlegg, veier,
bygninger og annen infrastruktur langs kysten. Den
vil også påvirke lavtliggende
deltaområder, landområder og
øygrupper.

I dag er det globale havnivået 25 cm.
høyere enn i 1880, ifølge Bjerknessenteret. Senteret mener en ikke
kan utelukke en global havstigning
på rundt en meter i dette århundret, og en kan vanskelig se for seg
at havstigningen blir mindre enn en
halv meter i perioden.
Som følge av dette må byer og tettsteder langs norskekysten tilpasses
det nye havnivået. På verdensbasis
er det lavtliggende øyer, byer og
landområder som blir rammet. På
grunn av de veldige utfordringene

30

VA-forum | 2013

havnivåstigningen gir, vil det flere
steder være umulig å løse problemet
lokalt. I Norge er utfordringene ifølge
senteret i hovedsak håndterbare.
Nivåstigningen skyldes tilført vann
fra smeltende isbreer på land og fra
iskappene på Grønland og i Antarktis.
I tillegg utvider vannet seg som følge
av økende havtemperatur.
I perioden 1993 til 2003 bidro
økt temperatur i havet til om lag
halvparten av havstigningen. Nå er
smeltevannet hovedårsaken til at
havnivået stiger. En utelukker at all
isen på Grønland og i Antarktis vil
smelte. Men om så skulle skje, ville
verdenshavene stige med 70 meter,
derfor blir det betydelige konsekvenser selv av en liten nedsmelting.
De siste observasjonene av isen på
Grønland og i Antarktis viser at smeltingen akselererer i begge områdene,
og i havet har temperaturen økt helt
ned til 3000 meters dyp eller mer.

Fakta
Bjerknessenteret er et senter
for fremragende forskning (SFF)
i klimaforskning som koordineres av Universitetet i Bergen i
samarbeid med Havforskningssenteret, Nansensenteret og Uni
Research.
Fra
Miljøverndepartementets
stortingsmelding
«Klimatilpasning i Norge», som ble lagt
frem 7. mai 2013 og godkjent i
statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II): «Havnivåstigning er en ny utfordring som
følge av et endret klima. Den
enkelte innbygger, private eller
offentlige foretak, kommunen
eller staten har et ansvar for å
sikre egen eiendom. Kommunen
er etter plan- og bygningsloven
ansvarlig for at naturfare blir
vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn
til i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Dette innebærer også et ansvar for å ta
hensyn til et stigende havnivå
og påfølgende høyere stormflonivåer som følge av at havet
stiger.»

Tema: Klima, miljø og nedbør

Hurtigfakta om
fordrøyning, rensing
og infiltrasjon
Kommunene stiller, og vil
stille, nye og strengere krav til
overvannshåndtering. Utfordringen for bransjen er å
imøtekomme disse. Noen av
svarene finner du her.
Kjelleroversvømmelser, stengte veger
og vårflom er velkjent og gammel
problematikk.
Til nå har utfordringen knyttet til regn
og vann på avveie vært å dempe
flomtoppene. Fremover må vi forholde oss til at nedbøren blir så kraftig
at overvannet gir nye utfordringer.
I urbane strøk vil klimaendringene
forsterke
allerede
eksisterende
problemer; Det blir økt belastning
på avløpsrenseanlegg, flere kjelleroversvømmelser og økt forurensningsutslipp via overløp. I tillegg
kan overvannet blir en transportør

av forurensninger fra veger, industriområder og større parkeringsplasser.

Tydelige kommunale
infiltrasjonskrav
Kommunene har et stort ansvar i
arbeidet med å klimatilpasse Norge.
I sin langsiktige planlegging og
arealplanlegging må kommunene
styre utviklingen slik at hver enkelt
kommune blir mindre sårbar for
klimaendringene. Noen har allerede
kommet godt i gang, de andre må
snarest følge etter. Noen frittstående
eksempler:
OSLO
I Oslo kreves det nå at tilførsel av overvann til det offentlige
avløpsnettet skal minimaliseres, og
at alt overvann fortrinnsvis skal tas
hånd om lokalt. Det vil si gjennom
infiltrasjon, utslipp til resipient, eller
på annen måte utnyttes som ressurs,
slik at vannets naturlige kretsløp

IFS Storm type 2 er utviklet for utbyggingsprosjekt hvor mest mulig overvann skal infilteres.

opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.
BERGEN
I Bergen kreves det at
overvann i størst mulig grad tas
hånd om lokalt ved kilden, og slik
at vannbalansen opprettholdes
tilnærmet lik naturtilstand.
STAVANGER
Også Stavanger har
innført strengere krav. I kommuneplanen står det blant annet:
”Fremtidig økning i nedbørsintensiteten- og mengder gjør at
kommunen må ha økt fokus på
håndtering av overvann. Midlertidige nye dimensjonskriterier er nylig
innført for å øke sikkerheten. Ved all
arealplanlegging skal det foreligge
en vurdering av ulike former for
overvannshåndtering, herunder også
lokal håndtering på egen grunn. En
slik vurdering skal omfatte alternative vannveier og –fordrøyning.”
HALDEN
Fra Halden: Husene med
taknedløp koblet til ledningsnettet
har vist seg sårbare med tanke på
tilbakeslag av avløpsvann/overvann
ved intensiv nedbør. Det er positivt
om huseiere vurderer å frakoble sitt
taknedløp for sin eiendom. Hensikten
med dette er å fordrøye vannet, slik
at det tar tid før vannet renner ned i
avløpsledningen.
FREDRIKSTAD
Fra Fredrikstad: I
Lislebyområdet har 550 huseiere
fått varsel om pålegg om utkobling
av taknedløp. Det samme har huseiere på Christianlund og Selbakk fått.
Årsaken er at områdene har vist seg
å være sårbare for tilbakeslag av
avløpsvann/overvann ved intensiv
nedbør, og at det er registrert flere
kjelleroversvømmelser.
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Basal har i Storm serien utviklet kumløsninger som fordrøyer og infiltrerer
overvannet fra små arealer som foreksempel fra boliger eller gårdsplasser.
Denne kumvarianten i Storm-serien
er utviklet for å håndtere overvannet
fra områder med en begrenset andel
tette flater. Legg merke til at det er
mulig å:
1

Forsinke og føre alt overvannet
til det kommunale nettet.

2

Forsinke og infiltrere alt 		
overvannet.

3

Innløp

Drensledning

3
1

2

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

I mange tilfeller stilles krav om null påslipp til kommunalt nett. Da kan foreksempel drensledningen
legges rundt kummen. Fordrøyningsvolumet holder tilbake flomtoppene, samtidig som drensledningen
gir stort infiltrasjonsareal.

Ved variabel grunnvannstand
kan tilbakeslagsventil kobles på
utløpet av drensledningen for å hindre
grunnvannet å trenge inn i magasinet.

Høg kapasitet og trygg løsning

Fordrøyningsmagasin som består
av betongrør har samme kapasitet
i hele magasinets levetid, fordi det
ikke forekommer fare for gjentetting av magasinet. I tillegg holdes
grunnvannet utenfor magasinet
uansett grunnvannstand. Betongrørbaserte
fordrøyningsmagasin
tømmes raskt etter hvert regnskyll,
og utformingen gir gode nedstignings- og inspeksjonsforhold.
Nå har Basal utformet løsninger hvor
ordinære store fordrøyningsmagasin også kan benyttes til effektiv og
lokal infiltrasjon.
Overvannet fordrøyes i rørstrekket hvor slam og partikler holdes
tilbake. Det forbehandlede overvannet infiltreres så via drensledninger
på utsiden av magasinet. Tilbakeholdelsen av partikler er viktig
for å opprettholde infiltrasjons-
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kapasiteten, hvis ikke vil anlegget
bli mer og mer underdimensjonert,
noe som er svært uheldig sett ut i fra
klimaendringene vi har i vente.
Legg merke til at drensledningen er
plassert et stykke under terrengoverflaten. Det gir i mindre grad begrensninger for bruken av arealet over
infiltrasjonslaget. Frost og redusert
infiltrasjonskapasitet reduseres ved
en dyp infiltrasjonsløsning og
massene rundt magasinet represen-

terer også et tilgjengelig fordrøyningsvolum.

Forebygg akutt forurensning

Overvannet fra urbane områder er
ofte sterkt forurenset, og store deler
av forurensningen er partikulært
bundet.
Ved å heve utløpet på magasinet vil
miljøgifter og partikler fra veg, industriområder og parkeringsplasser bli
holdt tilbake i fordrøyningsmagasinet.

Ved å holde tilbake slammet,
reduseres faren for forurensning
betydelig. En forbehandlingsdel ved
innløpet på magasinet vil også holde
tilbake slam og partikler samt forenkle drift og vedlikehold av anlegget.
Ved å dykke utløpet vil oljerester
også holdes tilbake i magasinet.
For flere måter å håndtere oljeholdig
overvann, se artikkelen side 47.

Forbehandling

Slamvolum

Lær mer VA på
et fagseminar
nær deg!

Drensledning

Innovativ og effektiv håndtering
av overvannet ved hjelp av Stormserien, sikrere og mer driftsvennlige
kummer for drikkevann, overvann
og avløpssystem, samt fordrøyningsmagasin som infiltrerer overvannet lokalt er blant nyhetene innen
VA. I løpet av våren kan du lære mer
om løsningene på et fagseminar i
nærheten.
For å tilfredsstille ønsket om mer
kunnskap innen nye løsninger for
VA, arrangerer Basal og Basal
medlembedriftene fagseminar over
så og si hele landet til våren.
Deler av det faglige innholdet er gitt,
men seminaret blir tilrettelagt for
behovene og interessen lokalt.
Fordrøyning og infiltrasjon, renseteknologi og fordrøyning, nye Basal
Briljant – ny skreddersydd kumløsning med industriell produksjon
av alle renneløp og optimal renneløpshøyde. Optikum – med plastrenneløp i DN 650, og presentasjon
av den langt mer driftsikre måten
for forankring av vannarmatur
i kum med Kongsberg-modellen er
blant temaene på fagseminarene
innen VA som blir arrangert i vår.
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Til tross for store usikkerheter i
klimaprojeksjoner, er kunnskapen vi
har i dag tilstrekkelig til å sette i gang
arbeidet med klimatilpasning.

Statens vegvesen Klima og transport:

Vegen videre
Klimaendringer skaper betydelige utfordringer og
påvirker alt og alle knyttet til
vegsektoren. Den gode nyheten
er at endringer allerede er
innført. Men det kommer
mer.
”Klima og transport”, et forskningsog utviklingsprosjekt i Statens
vegvesen, ble startet i 2007. Målet
var å vurdere mulige effekter av
klimaendringer på vegnettet og
å anbefale tilpasningstiltak. I mai
2013 var sluttrapporten klar.
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I forbindelse med prosjektet er det
utført et veldig arbeid, blant annet
syv delprosjekt. Sluttrapporten er
på 94 meget innholdsrike sider og
det foreligger et vell av rapporter
og forslag til endringer i Statens
vegvesens regelverk og praksis.
Tre lærdommer oppsummerer
det viktigste:
■ Hensynet til klimaendringer
må tas så tidlig som mulig.
■ Hensynet til klimaendringer
skal integreres i alle arbeidsprosesser.
■ Tverrfaglig og tverrsektorielt
samarbeid er en betingelse for
klimatilpassing.

Prognoser for forsiktige

Prosjektleder har vært Gordana
Petkovic. Hun arbeider i Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet. Det er
de som har ansvaret for å skaffe til
veie kunnskapsgrunnlaget som
er nødvendig før avgjørelser tas.
Avdelingene i Vegvesenet har
imidlertid tett kommunikasjon, slik
at Morten Rannem, som er medansvarlig når det gjelder å sette ting
ut i live, har blitt oppdatert om funn
underveis. Deler av den nye kunnskapen er derfor allerede implementert i regelverket.
– Vår anbefaling er at klimahensyn blir en integrert del av alt det

Tema: Klima, miljø og nedbør

Fra rapporten
”Allerede i planleggingsfasen skal man sørge for at
vegnettet ikke blir utsatt for
unødvendig stor klimapåkjenning. Klimatiske forhold
må påvirke vegens utforming og konstruksjon. Man
skal ta hensyn til den antatte
klimautvikling i løpet av
hele konstruksjonens levetid.
Det trengs bedre analysemetoder for å inkludere
fremtidige vedlikeholdskostnader i beslutningsgrunnlaget. Ved vegplanlegging
er det viktig å nøye vurdere
vannforhold. Vegtraséen skal
tilpasses eksisterende vannveger, og situasjonen under
ugunstige værforhold må
tas i betraktning. Med økt

ordinære arbeidet vårt. Når en
veg planlegges, må vi planlegge
for klimaendring på helt konkrete
områder som vanngjennomløpet
og drenering. Når veger utbedres,
må vi erstatte rør med større rør, og
ta hensyn til at det nye røret skal leve
i et hardere klima og håndtere større
flom, forklarer Gordana Petkovic.
Selv om regelverket til dels allerede er forandret og tilpasset
klimaendringene, er det mulig at
prognosene er for forsiktige og
endringene utilstrekkelige. Prosjektlederen viser til utbygginger av nye
strekninger av E6, hvor flommen
i 2011 kom nære på, selv om det i
prosjektet var stor oppmerksomhet
rundt overvann og flomfare.
Mer om det senere, først skal vi
tilbake til faktorer som spiller inn.

Vann overrasker

Det er så mye som påvirker situasjonen rundt en hvilken som helst
veg. Tette lokale stikkrenner øverst
i lia, traktorspor som ledet vann,
for små drensrør hos bonden i en

fokus på håndtering
av overvann vil man
kunne unngå store
vedlikeholds- og reparasjonskostnader.
Man skal legge til grunn
de mest oppdaterte
verdier for klimaparametere samt ta hensyn
til dokumenterte og
prognoserte trender.
Historiske data er ikke
lenger tilstrekkelig.”

bekkelukking over eiendommen
og så videre. Dette er forhold langt
utenfor Vegvesenets myndighetsområde, og det hjelper ikke å ha
prosjektert supert og stort når forutsetningene endres.
Nettopp derfor er tverrfaglig samarbeid helt avgjørende innen VAog transport. Planleggere, vegeiere og brukere er også helt
avhengige av meteorologene som
arbeider med og tolker klimaprognoser,
samt
samarbeidet
mellom hydrologer og meteorologer.

Delte E6

Vannet flommet over E6 og delte
Norge i to, da Gordana Petkovic
og medarbeiderne hennes var i
innspurten på arbeidet om hvordan
klimaendringer vil påvirke vegene
våre. Flommen rammet og delte
E6 i et område hvor vegen utbedres med helt nye kjørefelt.
Allerede i planleggingen av
den nye vegen var systemet for
overvannshåndtering oppdimen-

sjonert i henhold til anbefalingene
fra ”Klima og Transport”.
– Flommen i 2011 bekreftet behovet
for innskjerping av regelverket, det
vil si en oppdimensjonering av
drenskonstruksjoner. Derfor ble
drensinstallasjoner på strekningen
som bygges nå oppdimensjonert,
med de ekstrakostnadene det medførte. Vårens flom bekrefter hvor
nødvendig det var. Men så kan det
faktisk vise seg at selv en kraftig
oppdimensjonering ikke er godt
nok, forklarer Gordana Petkovic.
Vårflommen som delte landet mens
prosjektrapporten ble redigert,
har forøvrig ikke ført til endringer i
innholdet. Den bekrefter imidlertid
konklusjonene.

Oppsummert:

”Klimaendringer vil skape en hel
del utfordringer for vegnettet og
annen infrastruktur. Det vil for det
aller meste dreie seg om kjente
utfordringer, men de vil kunne
komme i større omfang, med høyere
hyppighet og andre steder enn
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“Veikledalen ved Kvam etter flommen i 2011”								

man er vant med. Det vil bli mer
nedbør, og nedbørepisoder vil oftere
være av større intensitet. Dette vil
ha påvirkning på risiko for flom og
skred, skape utfordringer for drift,
vedlikehold og beredskap. Det vil bli
behov for justering av krav og regler
og vurdering av tilstand i forhold til
nye påkjenninger. Noen aspekter

ved klimaendringer kan imidlertid
være fordelaktige – slik som stedvis
reduksjon i frostmengde.”
(Fra Statens vegvesens sluttrapport
om Klima og Transport) .
Fra sluttrapporten:
Følgende arbeidsemner var prioritert: Flom- og erosjonssikring, skred,

Fotograf: Niklas Eriksson

tilstandsutvikling på vegnettet,
utfordringer for vinterdrift og beredskap. I tillegg har vi sett nærmere på
datagrunnlaget for klimatilpasning,
da gode vær-, veg- og hendelsesdata er et viktig grunnlag for arbeidet
på alle de valgte arbeidsemner.

Fakta om Strekningen Øyer-Tretten
Strekningen Øyer-Tretten ble dimensjonert etter tidligere regelverk, men med stor oppmerksomhet
viet til overvannshåndtering /flomfare. Flommen i 2011 viste at prosjektets «våkenhet» i forhold til
vannpåkjenning ikke var tilstrekkelig og at gjeldende (nå tidligere) regelverk var for «svakt».
Strekningen Frya-Sjoa fikk sine drensanlegg dimensjonert etter endret regelverk (Klima & transport),
noe de ble veldig glad for da 2013-flommen inntraff. Oppdimensjoneringen økte kostnadene for
drensanlegg med 50%. Denne kostnadsøkningen tilsvarer likevel kun ca 1,2 % av totalen – vel verdt!!
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De nye reglene for vegbygging
– Allerede før rapporten var ferdig
var avgjørende punkt tatt i bruk,
forsikrer Morten Rannem.
Veg- og transportavdelingen er
Statens vegvesens myndighetsavdeling. Stabslederen Morten
Rannem arbeider med å ta i bruk
ny viten. I rapporten er arbeidet
som må gjøres delt inn i fire
hovedområder: ”Klimatilpasset
planlegging og prosjektering av
nye veger”, ”Klimatilpasset drift
og vedlikehold”, ”Klimatilpasset beredskap” og ” Utvikling av
kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasninger.”
Innen ”Klimatilpasset planlegging og prosjektering av nye
veger” er mye allerede på plass.
Håndbøkene er endret. Blant
annet er Håndbok ”018 Vegbygging” forandret i henhold til tiltakene som er foreslått i rapporten.

Hva koster det?

Også innen ”Klimatilpasset drift
og vedlikehold” er ting gjort.
Håndbok 111, som beskriver
standard for drift og vedlikehold av vegene våre, er endret
i henhold til forslagene fra
prosjektet.
Innunder drift og vedlikehold
kommer også et stort kapittel
om fornying, som i praksis betyr
tiltak for å ta igjen forfall. Dette
er for første gang et eget tema i
Nasjonal transportplan, som ble
lagt frem i vår.
– Til nå har transport dreid seg
mest om investeringer og drift,
derfor er det unikt at en nå innfører et stort kapittel om fornying.
Dette er avgjørende i arbeidet for
å forebygge forfallet på fylkes- og
riksvegene våre, forklarer Morten
Rannem.
Avdelingen hans har blant annet
utarbeidet rapportene: ”Hva
koster det å ta igjen forfallet på
fylkesvegnettet?” Og: ”Hva koster

det å ta igjen forfall på riksvegnettet?”
De har også kartlagt behovet
for ordinært vedlikehold, for å
forebygge at forfallet skal øke
ytterligere.

Forsker for varige løsninger

Innen ”Klimatilpasset beredskap”
arbeides det og aktivt.
– Det er generelt gjort mye innen
system for krisehåndtering, øvelser med påfølgende evalueringer,
og beredskap de siste årene. Det
kom mye lærdom ut av flommen
i Gudbrandsdalen i 2011. Den,
og kunnskap fra rapporten om
kommende flommer, ble tatt i
bruk da flommen rammet samme
sted i vår, understreker Rannem.
Han mener at hele etaten og hele
landet må forberede seg på å
takle hendelser ved å lære av det
som har skjedd, og tenke beredskap i alle ledd.
Nå er det startet flere etatsprogram for å utvikle kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasninger.
Blant disse er ”NIFS”, som står for
Naturfare, infrastruktur, flom og
skred. Dette nye etatsprogrammet er et samarbeid mellom
Statens vegvesen, Jernbaneverket og NVE, hvor en tar tak i
noen av temaene fra Klima og
Transport-rapporten. Blant disse
er kvikkleire.
”Varige veger” er et annet
etatsprosjekt.
Her
belyses
konstruksjon av vegkroppen, og
målet er å forske frem løsninger
for hvordan vegene kan bli
robuste og få lang levetid. ”Varige
konstruksjoner” er et forskningsprosjekt hvor målet er å oppnå
det samme innen konstruksjoner
knyttet til vegene våre.

Må bli langsiktig

Selv om ny viten ble tatt i bruk
lenge før sluttrapporten var klar,
vil det ta tid å endre vegstruk-

turen. Innførte tiltak vil sikre at
nye veger blir mer robuste. Men
det meste av vegnettet vårt er
bygget, derfor blir forvaltningen
av eksisterende veger avgjørende.
Endringene innen drift og vedlikehold er tatt inn i håndboken som
danner premissene for driftskontraktene av vegene. Årlig fornyes
20 prosent av driftskontraktene,
som omfatter all drift og vedlikehold av vegene Vegvesenet har
ansvar for. Om fem år er det nye
regelverket innført i alle kontraktene.
– Hva haster mest?
– I det daglige er det viktig å
få vannet vekk fra vegkroppen
hurtig og effektivt. Det handler
både om å bevare tryggheten og
vegen. Men det mest utfordrende
innen vann, er vann som kommer
der en ikke har kunnet forutse
at det vil ramme, svarer Morten
Rannem.
Det lages beredskapsplaner der
en venter at vann vil stige, og en
langsom flom kan vi forberede
oss på. Men det er vanskelig å
etablere infrastruktur som takler
vann som kommer brått på steder
hvor det aldri har rammet før. Slikt
kan oppstå etter kraftig lokalt
nedbør, fordi en elv endrer kurs
eller noe helt annet.
– Vi må forberede oss på at det
kommer mer uventet vann.
Dette området er avgjort det
mest krevende innen overvannhåndtering.

Nytt ord

Du kan like gjerne lære det med
en gang: ”vegvær”.
”Klima og Transport” har hatt tette
bånd med ”Vegvær”, et utviklingsprosjekt i samarbeid med Meteorologisk institutt, hvor målet har
vært å få mest mulig værdata
knyttet til veger. Inkludert i dette
har en utviklet metodikk og
programvare for å tolke værdata
spesielt tilrettelagt for veg.
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Klimatilpasser sentrum nå
Arbeidet med å flomsikre
Sandnes sentrum er startet.
Nye bygg vannsikres og til
våren begynner arbeidet med
å løfte gatene i sentrum. De
skal heves opp mot en halv
meter.

Havstigningen vil mest sannsynlig
føre til at sjøen står 80 cm høyere i
Sandnesområdet. Sentrum er flatt og
Vågen kommer helt inn i bykjernen.
Derfor har nye bygg allerede i flere
år blitt konstruert med vanntette
løsninger opp til 2,10 meter over
havet. Mens gulvhøyden i nederste
etasje er hevet til 2,20 meter.
– Men det er ikke nok å heve
gulvhøyden. Nå må vi heve gatene,
sier seniorrådgiver for Bymiljø, Odd
Arne Vagle.
Han har tatt initiativ til prosjektet: ”Vann i By – Havstigning og
Ekstremnedbør”, hvor en med
utgangspunkt i det som heter
Støperikvartalet arbeider for å finne
tekniske løsninger som forebygger
at store deler av sentrum vil være
under vann ved flom.

Tar grep

Støperikvartalet er et leilighetskompleks under bygging. Det blir 130
leiligheter, og skal stå klart i august
2014. Odd Arne Vagle og avdelingsingeniør i Bymiljø Kirsten Vike
har møtt VA-forum i Sandnes for å
beskrive det som skal skje.
– Klimaendringene gjør at deler av
sentrum er flomutsatt. Derfor må
høyden på nye bygg opp og veiene
må løftes tilsvarende. I tillegg må
vi finne andre forebyggende tiltak,
innleder Vagle.
Han peker mot Støperikvartalet.
–Det bygget ligger med grunnplan
ca. 2.10 meter over havet. Det ville
ikke vært bygget slik hvis det ikke
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var for klimaendringene. Nå må
gatenettet og tilknyttende fortau i
området løftes tilsvarende, forteller
han.
Sandnes kommune ved Bymiljø har
fått kartlagt alle høyder på eksisterende bygg og veger i sentrum. De
har også fått laget en høydeplan for
to aktuelle veger ved Støperikvartalet.

Skal svelge unna

Når gatenettet løftes skal det
etableres et helt nytt overvannsystem. Det vil gå ut i fjorden på + 0,80
meter. I overvannssystemet skal det
brukes en ny rørtype, Qmax-Storm.
Det blir som en ”lukket” flomveg.
Qmax-Storm er utviklet som en
del av ”Vann i By – Havstigning
og Ekstremnedbør”, i et offentlige
forsknings- og utviklingskontrakt
(OFU) -prosjekt mellom Sandnes
kommune og Basal-medlem Skjæveland Cementstøperi AS.

Allerede i fjor vår lanserte Skjæveland Cementstøperi de første skissene, nå arbeides det med detaljene
på prototypen. Løsningen blir helt
ny i norsk VA-sammenheng.
Qmax Storm bygger på prinsippene
som benyttes i sydligere strøk, hvor
de har åpne kanaler med ganske
stor kapasitet. Qmax Storm har
en innvendig V-form, som gir god
selvrens også ved lite fall, og en
åpen slisse i hele rørets lengde, etter
samme prinsipp som på slisserenner.
Dette vil gi en langt hurtigere avrenning enn i dag.

Et stort klimaskritt

I skrivende stund, det vil si midten
av september 2013, er det meste
avklart. Detaljer knyttet til bredden
på toppen av Qmax-Storm, samt
svaret på spørsmålet: ”Hva gjør vi i
svingene” arbeides det fortsatt med.
Den ene siden av Qmax-Storm blir
fortauskant.

Fortauskant

Åpen slisse

Kant vegbane

Justerbar bunn

Den nye rørtypen ”Qmax-Storm” er utviklet for å svelge unna store overvannsmengder i
Sandnes sentrum.

Tema: Klima, miljø og nedbør
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Fakta
■ Rapporten fra Klimasekretariatet
sier at havet vil stige, sannsynlig
prognose er med 80 cm. Gjør en
ikke noe, vil store deler av Sandnes
sentrum da stå under vann.
■ I et prosjekt har en kartlagt alle
høydene i sentrum, og blant annet
funnet at gatenivåene til dels er
lavere enn antatt.
■ Alle nye hus bygges med ny og
høyere gulvhøyde, alle nybygg må
bygges vanntette opp til 2,10 m,
gatene må løftes, og byen må få et
nytt overvannsystem.
■ Store deler av de mest sentrale
sentrumsområdene skal etableres
på nytt. Støperikvartalet er under
oppbygging, og skal tas i bruk i 2014.
Det praktiske arbeidet vil starte her.

Vågsgaten, en av gatene som skal løftes, blir sannsynligvis
hovedtrasse for byens kollektivtransport, og i så fall må en avklare
bredder knyttet til bussholdeplassen. Detaljer altså.
– Men kvartalet skal være innflyttingsklart i august, derfor må vi
begynne å legge Qmax-Storm til våren, bekrefter Vagle.
– Det er et stort skritt å ta?
– Ja, og det er spennende. Dette blir et pilotprosjekt i fullskala.

Både og

Avdelingsingeniør Kirsten Vike har bistått Odd Arne Vagle i prosjektet. Hun har utført alle vannberegningene i rør og nedslagsfelt, og
sikret kvaliteten på systemet og modelleringene.
– Jo mer hun regnet på dette, jo tryggere ble vi på at disse tiltakene er nødvendige. De blir imidlertid ikke tilstrekkelige. Vi må
finne ytterligere tiltak, forklarer hun.
Kirsten Vike forteller om mulige tilleggsløsninger: grønne tak,
regnbed og trær, for eksempel.
– Vi har fått utført beregninger på dette. Det er mulig å redusere
overvannet som må føres vekk via rør med 15 prosent, hvis det
legges til rette for det. Oppnår vi dette, kan vi kanskje klare å holde
overvannsmengden i systemet på samme nivå som nå. Da kan vi
håndtere økt regn og regnintensitet, forklarer hun.
– Det er ikke snakk om enten eller, vi må både og. I tillegg til en
effektiv, lukket flomvei skal vi også se om det er mulig å bygge om
gatene på en annen måte. Kanskje vannet ikke skal få renne den
raskeste vegen, kan vi for eksempel lage en omvei for vannet, før
det renner ut i systemet? forteller Odd Arne Vagle.

Seniorrådgiver for Bymiljø Odd Arne Vagle sammen med avdelingsingeniør Kirsten Vike på fremsiden av
Støperikvartalet. Vegen til venstre er den første som skal nivåheves på grunn av klimaendringene.
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Prosjektfakta
Ved styrtregn stiger vannet så mye at overvannssystemet ikke kan svelge unna, derfor må sentrum få et nytt drenssystem med raskere avrenning. – Vi skal lage et fleksibelt system hvor en går vekk fra kjente krav til fall. Vi kan ikke
forholde oss til et system som ligger for grunt i forhold til prognosen. Og vi har forpliktet oss til å være pilot i vårt
distrikt, forklarer seniorrådgiver for Bymiljø i Sandnes Kommune, Odd Arne Vagle.
■ Den 16.11.2011 ble det inngått en offentlige
forsknings- og utviklingskontrakt mellom Sandnes
kommune og Skjæveland Cementstøperi innenfor
en kostnadsramme på 3,5 millioner kroner. Christen
Ræstad bistår i tillegg prosjektstyringen.

■ Internt i kommunen har blant annet Kirsten Vike
ansvar for overvann og modellering for sentrum.
Prosjektet har ført til at en vurderer hele sentrum i
forhold til alternativ overvannsdisponering (LOD) og
avrenning/flomveier.

■ Framtidens byer har gitt kr.100.000 i støtte til dette,
samt den tilstøtende vurderingen som Kirsten Vike har
ansvar for.

■ Formutstyret for Qmax-Storm er laget, og de første
prototypene av kanalen er støpt. Nå arbeides det med
tilpasninger til sluk og kurvaturen i kryssene.

■ Ved NTNU er det laget flere masteroppgaver
knyttet til prosjektet.

Under flommen i Sandnes i 1993 sto vannet en meter over dagens nivå i sentrum. Hvis prognosene
slår til, blir dette normaltilstanden i 2100. Når det så blir flom vil halve sentrum ligge under vann,
selv om nivået er løftet. Spørsmålet er om en kan tåle det for en dag eller to, med års mellomrom.
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Forebygger frost
i vannkummer
Vannledninger fryser sjelden,
men innmaten i vannkummer
kan være frostutsatt når
klimaet endrer seg. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane
har etterlyst en løsning, og her
kan du lese om svaret.

Lange og stabile kuldeperioder i
områder av landet hvor slikt har vært
uvanlig, har ført til frost i vannkummer. I Førde frøs flere vannkummer
vinteren for tre år siden, da håpet en
at det var et unntak. Så ble vinteren
etter like vanskelig, og vinteren etter
det enda verre.
Temaet var ”Frostsikring av vasskummar” da driftsoperatører innen
VA i Sogn og Fjordane møttes i mai i år.

– Tilbakemeldingene fra kommunene viste at dette er en utfordring
som må løses, forklarer ingeniør
Ståle Grepstad. Han og kollega Jan
Skogstad deltok på arrangementet
som representanter fra den lokale
VA-leverandøren, Førde Sementvare AS.
– Problemet synes å være størst i
endekummer. Det virker som om
utfordringene er mindre i innlandskommuner, men også de opplever
dette. Og kommunene har uten
hell forsøkt å la vannet renne for å
opprettholde sirkulasjonen, forklarer
Ståle Grepstad. Også vintermatter
har vært utprøvd, men det går ofte
hull i dem. Når vann da trekker inn i
mattene, mister de isolasjonsevnen
og fryser.

Å isolere rundt

Ventiler som fryser i stykker er
kostbart både i form av deler og
arbeid, og vannet kommer ikke frem

til bruker, med alle de ulempene
det medfører. Ingeniøren hos Førde
Sementvare opplever det som helt
avgjørende at bedriften er med på å
finne en løsning, derfor presenterte
han problemet for Terje Reiersen,
teknisk direktør hos Basal.
– Frost i vannkummer er noe som
tidvis har vært et tema, men de tre
siste vintrene har gitt uvanlig store
utslag. Dette har vi også fått signaler
om fra andre deler av landet, derfor
må vi arbeide frem metoder for å
forebygge dette, forklarer Reiersen.
Etter Ståle Grepstads henvendelse har
Terje Reiersen i samarbeid med andre
sett på mulige løsninger.
– Vi samarbeider med Jackon AS
om bruk av EPS for renneløpsutforming til det nye kumsystemet
Basal Briljant og har allerede utviklet
gode løsninger sammen med dem. I
tillegg har Jackon en avdeling som for
ikke lenge siden arbeidet med å isolere

Ståle Grepstad, ingeniør hos den lokale
VA-leverandøren Førde Sementvare, har isolert
vannkummen med ett lag 5 cm tykk XPSisolasjon fra isolasjonsleverandør Jackon AS.

42

VA-forum | 2013

Her ser teknisk direktør i Basal Terje Reiersen, salgssjef industri Gard Boberg Hov fra Jackon AS, Vidar Solhaug som er ansvarlig for drift og vedlikehold
innen VA i Førde samt ingeniør Ståle Grepstad hos Førde Sementvarefabrikk på isolasjonen og måten kummen er isolert på, før vannkummen dekkes til
igjen.

sirkulære beholdere. Derfor var det
naturlig å kontakte dem, sier Basals
tekniske direktør.

Fullskalaforsøk

Kummen er det kritiske punktet ved
frost. Vannledningen ligger som regel
på frostfri dybde, og i ledningen er
det stort sett alltid forebyggende
vanngjennomstrømning. Men deler
av kummene ligger over frostfri grunn,
og lokket ligger i terrenget. Når det
fryser kan kummen virke som en trakt,
som leder kulden ned til ventilene.
Derfor blir det viktig å isolere
frostutsatte vannkummer, slik at en
bevarer jordvarmen som kommer
nedenfra og inn i kummen.
I første omgang isoleres én vannkum
i Førde. Kommunen har valgt ut en
”problemkum” som kunne graves frem
uten at det gir utfordringer for trafikken. Ståle Grepstad har isolert kummen
med det isolerende materialet XPS.
Sammen med Terje Reiersen fra Basal
har han invitert Vidar Solhaug som
er ansvarlig for drift og vedlikehold
innen VA i Førde kommune, samt
salgssjef for industri Gard Boberg Hov
fra Jackon AS, for å se på isolasjonen
og kummen før vannkummen dekkes
til igjen.

– De siste vintrene har vi hatt to
måneder med frostproblematikk, og
slitt med armaturdeler som er blitt
ødelagt av frost. Dette er en gammel
endekum som vi ikke har hatt problem
med tidligere. Men virksomheten
som ligger på oppsiden av kummen
har avviklet aktiviteten sin, så det
går mindre vann gjennom den nå.
Nedkjøling gjennom drensledning
er også utfordrende, særlig nå når vi
har hatt disse lange og stabile kuldeperiodene, forklarer Vidar Solhaug.

Krevende for isolasjonen

Isolasjonsmatten som er benyttet er
5 cm tykk, 60 cm bred og 240 lang.
XPS har lavt vannopptak og betydelig
høyere trykkstyrke enn den hvite
”isoporen” vi kjenner - EPS. XPS er også
godkjent for å ligge i udrenert grunn,
derfor er det ingen fare for vann og
påfølgende frost i selve platene.
Nå har Jackon levert plater med slisser i til Førde Sementvare. Slissene er
ca. 3,5 cm dype, er skåret med ca. 2
cm mellomrom og gjør det mulig
å bøye platene uten at de brekker.
På utsiden av platene er det skåret
betydelig grunnere spor, med lengre
avstand. Disse tar av for spenningen
når platene bøyes.

Vannkummen i Førde ble isolert i
slutten av september. Det ligger også
isolasjon på undersiden av topplaten, samt et isolerende lokk under
selve kumlokket. Når isolasjonen
blir liggende mellom kummen og
massene over, er det avgjørende at
materialet tåler høgt lastetrykk. Det
gjør XPS-en.

Gjenstår noe

– Driftsassistansen i Sogn og Fjordane,
ved daglig leder sivilingeniør Tobias
Dahle, tok tak i problematikken på
en grundig og faglig måte. Nå har vi
i Basal arbeidet frem en isolasjonsløsning vi har tro på, og vi setter stor pris
på at Førde kommune deltar i arbeidet
med å forsøke ut hvordan dette
virker, forklarer Reiersen fra Basal.
– Ved bruk av SINTEFS tabeller for
frosttimer per år kan en beregne seg
frem til riktig isolasjonstykkelse for
de ulike delene av landet. Her er 5 cm
nok, supplerer Gard Boberg Hov.
Det gjenstår imidlertid en utfordring,
denne fortsetter Basal å arbeide med.
Isolasjonen som bevarer jordvarmen
inne i kummen, eller sagt på en annen
måte, forebygger at kulden ovenfra
når ned til armaturen, må tette
rundt toppen av vannkummene.
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Fakta kummen i Førde
Endekummen ble montert i 1982, de siste vintrene har den frosset
gjentatte ganger. Kummen er DN 1400. Mål fra terreng til topp rør
er 135 cm, mål fra terreng til topp plate er 11 cm.
Isolasjonen er lagt rundt kummen i 3 høyder. Platene strammes til
med et jekkebånd. For at platene skal kunne strammes helt tett
inntil må de monters slik at det er en tilstrekkelig spalte i den retningen man strammer. Når jekkestroppene strammes opp skyves
platene inn til betongen. Når platene er montert på kummen og
strammet til, kan en stramme rundt vanlige stropper og fjerne de
mer kostbare jekkestroppene.
Sprekker og andre åpninger i isolasjonen fuges med fugeskum.

Ståle Grepstad hos Førde Sementvare viser
hvor enkelt en plate 5 cm tykk XPS-isolasjon fra
isolasjonsleverandør Jackon AS lar seg forme
rundt en kum.

Forsøket i Førde bekrefter at det er
enkelt å isolere rundt en kum. Det vil
også være enkelt å isolere en toppplate. Utfordringen oppstår når en
forsøker å isolere kjegler.
Se illustrasjon side 45, figur 3.

Virket ikke

Og i Førde er Vidar Solhaug spent på
hva vinteren vil bringe.
– Frosten er utfordringen for innmaten i vannkummene våre. Hovedløpet fryser sjelden, men ventiler har
frosset i stykker, forklarer han.
Driftsavdelingen har forsøkt å isolere
vannkummene med Isolokket.
– Vi opplevde konsekvent at
kummene vi hadde isolert med
Isolokket frøs når de andre begynte å
tine opp. Min forklaring er at kulden
kom ned i kummen, men ikke opp
igjen. Og når sola varmet metalllokket oppsto kondens som gjorde
at duken på Isolokket frøs fast til
metallet, forteller mannen med
ansvar for driften av VA i Førde.
Nå samler avdelingen erfaringer fra
ulike løsninger. Som denne med
isolasjon av utsatte kummer, men
også eventuelt med oppvarming av
kummer som har frosset før.
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Frostisolering av ulike vannkummer
Ved isolering av vannkummer må en ivareta jordvarmen som kommer til kummen, samtidig som det forebygges mot frost
ovenfra og fra sidene i frost-feltet. Eksisterende kummer kan etterisoleres, å isolere vannkummen når den monteres er
selvfølgelig å foretrekke. Å isolere en topplate er den foretrukne løsningen. Hvis kummen har kjegle og er høg nok, er den
nest beste løsningen å isolere et mellomdekke. Den tredje, og minst foretrukne løsningen, vil være å benytte markisolasjon.
(Se de tre konkrete eksemplene nedenfor.)
Isolasjonsplatene fra Jackon As vil kunne benyttes på vannkummer fra DN 1400 og opp til DN 3000.

Figur 1:

Figur 2:

Figur 3:

I dypere kummer kan det legges inn
et mellomdekke. Så kan mellomdekket isoleres ovenfra og veggene
under dette på utsiden. Dette vil
være meget hensiktsmessig på dype
kummer, som ofte er benyttet i frostutsatte strøk i innlandet.

I kystnære strøk, der vannledningene ligger med liten overdekning,
er det fornuftig å benytte topplate
fremfor kjegle, fordi topplate gir mer
volum i kummen.
I disse tilfellene isoleres det over
topplata og på utsiden av hele
kummen.
Vær oppmerksom på at XPS-laget
oppå topplaten krever minimum 30
cm overdekning i veg. På grunne
kummer må det også legges et
isolerende lag umiddelbart under
kumlokket.

Det er utfordrende å få isolasjonen
til å tette tilstrekkelig rundt en
kjegle. Kummer med kjegletopp,
hvor kummen ikke er dyp nok til at
det er mulig å legge inn et mellomdekke, kan isoleres med markisolasjon som på illustrasjonen. Her er
det avgjørende at det er tilstrekkelig
overdekning over isolasjonen. Og
som ved figur 2 må det isoleres også
under lokket.

Fakta isolering av vannkum
Basal skal utforme en montasjeveiledning for isolering med XPS. For at isolasjonen skal fungere er det HELT
avgjørende at isolasjonen ligger helt tett inntil betongen, og at det ikke er åpninger i isolasjonen, hvor frosten
kan komme til betongen. Spesielt der det er store vannledninger og store laster er det viktig at isolasjonen
ligger tett inntil betongen.
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Rister på
mål

Drenere
vannkum
Prosjektleder Nils Aaby hos MFT Miljø- og Fluidteknikk
AS er ekspert på tilbakeslagsventiler. MFT samarbeider
med Basal for å finne en løsning hvor tilbakeslagsventiler
kobles til drensledningen ved drenering av vannkummer.
I områder med varierende grunnvannstand og tidvis
høgt grunnvann, forekommer det fare for at spillvannsinfisert grunnvann kan komme inn i vannkummer
gjennom drensledningen. Det kan også forekomme
problematikk med kald luftgjennomstrømning inn via
drensledningen, der drensledningen går ut i friluft.
Dette er ikke et problem der drensledningen er koblet
til avløpsledningen, fordi disse vannkummene tilføres
tilstrekkelig temperert luft fra avløpsledningen.
– Tilbakeslagsventilen WaStop kan monteres både på innog utløp. Den fungerer også som en luktstopper. WaStop
kan installeres både ved sikring av eksisterende og nye
vannkummer mot tilbakeslag. Flere og flere kommuner
satser nå på denne løsningen opplyser Nils Aaby.
VA-forum kommer tilbake til temaet i senere utgaver.

Loe Rørprodukter Lillestrøm leverer
rister til alle mulige formål, og i alle
tenkelige og utenkelige fasonger.
Ristene kan ettermonteres eller
benyttes på nyanlegg, og produseres
i de fleste aktuelle materialer.
Landbruksrist går det mye av. I kupert
landskap kan det fort bli for vått i
søkk midt på jordet. Risten benyttes
på toppen av kummer som drenerer
bort vann i dype deler av terrenget,
i pløyet mark og dreneringsgrøfter.
I tillegg leverer Loe Rørprodukter
Lillestrøm rister i de fleste størrelser
og utforminger, noen er lagervarer
andre blir laget på bestilling.
– Vi tilpasser oss dine behov, lover
Jostein Starbo, avdelingsleder hos
Loe på Lillestrøm.

Løsninger ved
oljeforurenset vann
Forurensningsforskriften
kapittel 15 del 4 stiller krav
til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Forutsetning for at
utslippskravet skal oppfylles
er at en velger korrekt utskiller og at den beskrives og
dimensjoneres riktig.

”Forurensingsforskriften
kapittel 15 gjelder for:
■ Bensinstasjoner
■ Vaskehaller for kjøretøy
■ Motorverksteder
■ Bussterminaler
■ Verksted og klargjøringssentraler
for kjøretøy, anleggsmaskiner og
skinnegående materiell, og
■ Anlegg for understellsbehandling
som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.”

I henhold til Forurensningsforskriften § 15-7 skal oljeinnholdet
ikke overstige 50 mg/l. Det kreves
også at oljeholdig avløpsvann før
utslipp skal passere et sandfang,
og det skal være tilrettelagt for å ta
representative prøver.
Norsk Vann rapport 156/2007 er
en veileder som gir oversikt over
hvilke lover og regler som gjelder
for oljeutskilleranlegg. Rapporten
beskriver
fremgangsmåte
ved
dimensjonering og valg av nominell
størrelse (i henhold til NS-EN 858-2).

Oljeutskillere som er testet og godkjent etter standarden inndeles i nominelle størrelser (NS) og angis som
klasse 1 eller klasse II utskiller, avhengig av oppnådd resultat.
Begrepet nominell størrelse benyttes i stedet for begrepet “volum”, fordi nødvendig volum på utskilleren
er avhengig av hvilke type teknologi som brukes.
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Ved forutsigbar vannmengde
Koalescensutskiller, klasse I oljeutskiller benyttes til å fange opp og
holde tilbake olje etter for eksempel vasking med høytrykksspyler,
eller når kjemikalier tilsettes vaskevannet i vaskehaller. Koalescensenheten benyttes til å fange opp olje som
har vært utsatt for behandling som
”knuser/pisker i stykker oljen” eller på
andre måter gjør at oljedråpene blir
små. Det vil si olje som er mekanisk
og/eller kjemisk emulgert, og som
skal skilles ut fra avløpsvannet før
avløpsvannet ledes ut på nett.

Gravimetrisk klasse II oljeutskiller
benyttes på steder hvor det kan
forekomme noe oljesøl, som for
eksempel ved lekkasje fra maskiner
eller hydraulikkslanger. Det vil si at
disse utskillerne egner seg i området
hvor det rett og slett kan forekomme
lekkasje av ikke emulgert olje.
For disse typene oljeutskillere er
det helt avgjørende at de ikke overbelastes. Derfor anbefales det å
benytte slike utskillere kun når en har
kontroll på tilført mengde avløpsvann.

Ved uforutsigbare vannmengder
Ved
større
og
uforutsigbare
vannmengder anbefales Basal Lamellutskiller. Lamellutskilleren holder
tilbake forurensninger fra overvannet og beskytter miljøet der det foreligger fare for at overvannet kan
være, eller kan bli forurenset. Basal
Lamellutskiller egner seg svært godt
for å fange opp oljeholdig overvann
fra industriområder, parkeringsplasser, trafikkerte veger og tilsvarende områder. Lamellutskilleren er
godkjent både som klasse I og klasse II
oljeutskiller i henhold til NS-EN 858-1
og har stor hydraulisk kapasitet (fra
200- 600 l/s).
I Basal Lamellutskiller blir tilbakeholdt olje og partikler holdt adskilt fra

strømningsveien. Derfor er det liten
fare for oppvirvling og utskylling av
tidligere tilbakeholdt olje, selv ved
store hydrauliske belastninger.
Lamellutskillerens effektivitet
er omvendt proporsjonal med
tilført vannmengde.
Lav vanntilførsel gir høy
tilbakeholdelse.

Krav og fakta om oljeutskillere:
■ Ved store overvannsmengder og
lite oljesøl bør en benytte lamellutskiller.
Lamellutskilleren er godkjent som
klasse I og klasse II utskiller, avhengig
av tilført vannmengde.

■ NS-EN 858-1 stiller krav om at
oljeutskilleranlegg skal være utstyrt
med alarm og mekanisk lukkeventil,
men kommunen kan gi dispensasjon
fra dette.

■ Koalescensutskiller klasse I, benyttes ved forutsigbar vannmengde og til
å fange opp små oljedråper. For eksempel olje fra avløpsvann etter bruk av
høytrykkspyler eller kjemikalier.

■ Betorens olje- og bensinsutskiller
er produsert i betong og leveres
komplett klare for montering i dimensjonene NS 3, 6, 10, 15, 20, 30 og 50.

■ Kapasiteten til en oljeutskiller skal
i henhold til NS-EN 858 del 1 og del 2,
samt Norsk Vann rapport 156/2007,
angis med nominell størrelse (NS*).

■ Det skal i utgangspunktet benyttes
sandfang før oljeutskillere.
■ Som svar på Forurensningsforskriftens § 15-7 om at det skal være

tilrettelagt for å ta representative
prøver, kan Basal oljeutskiller leveres
med integrert prøvetakingspunkt.
(Gjelder ikke lamellutskiller)
Betorens er et fellesnavn for utskillere
og produkter som er relatert til rensing
av avløps- og overvann.
Medlemmer av Basal leverer både
klasse I og klasse II oljeutskillere for
kontrollerte avløpsmengder, og Basal
Lamellutskiller klasse I og klasse
II som benyttes når uforutsigbare
vannmengder må renses.

*Nominell størrelse er en benevningsløs tallverdi som svarer til utskillerens kapasitet i l/s ved testing i henhold til standarden.
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Trygge
løsninger
for tilkobling
Ved utbedring av skade på et
eksisterende rørstrekk, eller
ved overgang mellom nye og
gamle rør som har forskjellig
skjøt, løser FlexSeal SC og LC
koblingsmuffe utfordringen.

FlexSeal SC og LC er fleksible skjøtemuffer som monteres utenpå rørene.
Muffene består av en membran med
en rustfri kappe som tåler samme
vanntrykket som betongrørene gjør.
Eksempel 1:
Utbedring av skade på et betongrør som ligger mellom to eksisterende kummer:
I tilfeller der det allerede er et fast
punkt i hver ende av rørstrekket, er
det ikke mulig å montere det nye
røret på tradisjonelt vis.
Fjern det skadde røret og skjær til
det nye røret til riktig lengde, slik
at det passer rett ned i rørgaten.
Monter røret, og koble det sammen
med FlexSeal SC og LC koblingsmuffe.

Eksempel 2:
Ved montasje av et nytt kumsett
på et eksisterende rørstrekk:
Da kan VA-leverandøren produsere
en kum med to rørstusser som
stikker ut fra kummen, for eksempel
0,5 meter. I grøften fjernes en bit av
det eksisterende røret, tilsvarende
totallengden på den nye kummen
med rørstusser. Så senkes kummen
ned i grøften, og stussene kobles
med FlexSeal SC og LC-koblingsmuffe. Dette er en meget effektiv
koblingsmetode, som også går
hurtig.
Eksempel 3:
Ved kobling av nytt rør til
gammelt rør:
Nye betongrør har større godstykkelse enn gamle. Det vil si at rør
med samme innvendige diameter,
kan ha ulik utvendig diameter.
Ved påkobling av en gammel DN
400 vil den gamle DN 400 ledningen ha en ytre diameter (OD) 475.
Det tilsvarer OD 550 på et nytt rør
med samme innvendige diameter.
I slike tilfeller benyttes en egen
foring sammen med FlexSeal SC og
LC-koblingsmuffe.

FlexSeal SC og LC-koblingsmuffe
finnes i dimensjoner fra DN 110 til
DN 3000, er enkle å montere og gir
en tett skjøt.
FlexSeal SC-koblingen går opp
til OD 620 utvendige mål, mens
FlexSeal LC-koblingene går fra OD
620 og oppover til og med OD 3000.

Se VA-plakaten i midten
av bladet for flere tips om
pakninger og tilkoblinger!

Merk deg:
FlexSeal AC overgangskobling er laget for å
håndtere overganger
fra en rørtype til en
annen. For eksempel fra
PVC-rør til betongrør.
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Synlig aktør
– der bransjen møtes
Basal er en høgst dynamisk
og ekspansiv gruppering i
VA-markedet. Både organisasjonen og bedriftene utvikler
nyskapende produkter som gir
gode løsninger på store utfordringer, blant annet relatert til
klima.

På Messen i kommunalteknikk i
mai, arrangert av Norsk Kommunalteknisk Forening, stilte Basal med
en informativ og tiltalende utstilling
på 200 kvadratmeter. Også Basalmedlemmet Skjæveland Cementstøperi hadde, sammen med sin
søsterbedrift Multiblokk, leid tilsvarende utstillingsareal. Loe Rørprodukter var også representert.
Veldige
betongprodukter,
nye
tekniske løsninger og vafler er
tiltrekkende. Utstillingene ble godt
besøkt av gamle og nye bekjentskap, kunder og andre interesserte
som ønsket samtaler rundt produkter, utfordringer og løsninger.
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Basal viste blant annet frem en ny
stikkledningskum og en ny konsoll
fra Kongsberg Esco, kumsystemet
Briljant, samt ulike muligheter innen
rensing og fordrøyning.
Store kummer gjør inntrykk, det
samme gjør gode løsninger og små

detaljer som kan forenkle hverdagen. Den lille Basal PP-dykkeren
ble for eksempel lagt merke til av
mange. Etter messen er den tatt i
bruk hos en del sentrale østlandskommuner som ikke har benyttet
den tidligere.

Bak fra venstre: Terje Reiersen (Basal AS), Tor Toresen (Heimdal Granitt & Betongvare AS), Torbjørn Kufaas
(Beisfjord Sementvarefabrikk AS), Geir Gammelsrød (NOBI Norsk Betong Industri AS), Pål Ravatsbakk
(Midt-Norsk Betong Mosjøen AS), Stein Rønning (Basal AS), Brian Munch (Pedershaab Danmark),
Foran fra venstre: Gudmunn Thommasen (Ølen Betong AS), Frits Pettersen (Beisfjord Sementvarefabrikk
AS), Espen Mikalsen (NOBI Norsk Betong Industri AS), Sogge Johnsen (Basal AS), Anne Ekstrøm (Basal AS).

Ønsker evaluering

Basal er fornøyd med responsen på
innsatsen og har fått gode tilbakemeldinger. Fra å ha en liten stand
for bare noen få år siden, til å ha to
enorme utstillinger, og med det
være blant de mest synlige aktørene
på messen, er det et enormt skritt
som bekrefter utviklingen hos
VA-aktøren.
Det er imidlertid en unison enighet
om at det å arrangere messen i
kommunalteknikk i 17. mai-uken,
og det på et sted som er såpass lite
tilgjengelig som Fornebu Arena, ikke
er et suksesskriterium.
– En messe arrangert i januar,
gjerne sammen med VVS-messa
og lokalisert på Lillestrøm, ville fått
en helt annen oppmerksomhet og
besøkstall. Å delta på en slik messe
er krevende på mange måter. Da
er en avhengig av godt besøk for
å kunne forsvare innsatsen. Det er
bare naturlig å evaluere effekten
av en så stor satsing, for dette er et
løft, selv for en aktør som er så stor
som Basal, forklarer administrerende
direktør Erik B. Dye.

Tilfeldige møter og hyggelig prat bygger gode
relasjoner. Basals stand fikk godt besøk. Her er
Jostein Starboe fra Loe Rørprodukter, daglig leder
Roar Olsen ved Midt-Norsk Betong Verdal og Terje
Lunder fra Trelleborg Forsheda i prat over en kum.

Produktsjef Sogge Johnsen arbeider blant annet
med utskillere, rensesystemer og overvannsløsninger. Han bistår også Basals medlemsbedrifter med
dimensjonering og tekniske beregninger. Sogge
Johnsen er utdannet sivilingeniør fra UMB (Universitet
for miljø og biovitenskap) i Ås og har en mastergrad
i Vann- og miljøteknikk. På messen i kommunalteknikk var han både høgt og lavt for å imøtekomme besøkenes interesse for Basals produkter.

Se produktpresentasjonen her
2013 | VA-forum
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Vannkum, Briljant, rensing og fordrøyning!
Innen VA er Basalbedriftene
de ledende i Norge og har et
enestående
produktutvalg.
På
Kommunalteknikkmessen i mai
viste Basal frem produktsortimentet
i sin fulle bredde. Her var Optikum
i to varianter: DN 650 og DN 1000.

Vannkum med den nye konsollen og
samleflens med tilhørende F911-5
pakning (juret) fra Kongsberg
Esco. Et infiltrasjonsanlegg med
nedstigningsmulighet, endepropp
og mengderegulator. Trekkekum
TK 3, ig-langbend, sandfang med

PP-dykker. Qmax-V rør, Betorens
klasse I oljeutskiller med integrert
prøvetakingsenhet, lamellutskiller,
Baga slamavskiller og Basal Briljantkum med tilhørende EPS-former.

Erik Hynne, Midt-Norsk Betong
Verdal, forteller gjestene på Basals
stand om kvalitetene ved Basal
vannkum i betong. Den stabile
kummen har god tilgjengelighet,
noe som letter tilgangen ved drift,
vedlikehold
og
pluggkjøring.
Kummen gir lett tilgang til brannventil og serviceventil, mens kobling
i kum gir en sikker forankring og
enkel tilgang ved skifte/reparasjoner
av ventiler eller annet utstyr.

Konsoll
Vannkum med Kongsberg Esco sin nyutviklede konsoll,
her med dimensjonsovergang på hovedløp fra DN 200 til
DN 300. Konsollen vil bli utviklet i fire størrelser med sikkerhetsfaktor på 1,5. De tre minste er for henholdsvis DN 100,
DN 150 og DN 200. Disse er dimensjonert for en belastning tilsvarende 21 bar og DN 300. Man kan derfor benytte
dimensjonsovergang opp til to dimensjoner større enn
den som er forankret i kummen.
Den største konsollen kan benyttes for armatur DN
250-400. Konsollen er dimensjonert for en belastning på
21 bar og DN 400.
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Stikkledningskum
Bildet viser stikkledningskum som er utviklet i
samarbeide mellom Kongsbeg Esco og Basal.
Løsningen gir veldig «ryddig» rørføring. Samleflensen er utviklet i dimensjonene 150 og 200 med
henholdsvis 4 og 6 uttak.
Les mer om denne løsningen på sidene 66-69.

Fordrøyningsmagasin
Betongrør i store dimensjoner (normalt DN 800 – DN 2400), eventuelt i kombinasjon med kummer
for inspeksjon eller som sandfang, danner kjøresterke og vedlikeholdsvennlige fordrøyningsmagasin
som forsinker overvannet. Basal har videreutviklet systemet til et magasin som fordrøyer, renser og
infiltrerer overvannet, alt i ett anlegg.
Når drensledninger legges på utsiden av magasinet blir overvannet infiltrert lokalt. Det er også
mulig å fordrøye overvann i pukklaget rundt magasinet. Ved å heve utløpet til drensledningen vil
magasinet få et slamvolum i bunn av magasinet slik at partikler etc i mindre grad tetter infiltrasjonslaget.
En tilbakeslagssikring montert ved utløpet til drensrøret hindrer at magasinet fylles med vann i perioder med
høy grunnvannstand.
Betongrørene kan legges i en streng i flere parallelle rekker, eller i andre former, alt etter hva som er mest
hensiktsmessig for hvert enkelt prosjekt

Lamellutskiller
Basal lamellutskiller er velegnet for
rensing av overvann fra industriområder, parkeringsplasser og lignende,
der det forekommer kraftig regnskyll,
varierende vannmengde og forurensninger. Utskilleren holder tilbake
oljeforurensninger og tyngre partikler.
Tilbakeholdt olje og partikler holdes
adskilt fra strømningsveien, derfor er
det liten fare for oppvirvling og utskylling av tilbakeholdt olje og sedimenter
selv ved store hydrauliske belastninger.
Lamellutskillerens
effektivitet
er
omvendt proposjonal med tilført
vannmengde. Lav vanntilførsel gir høy
tilbakeholdelse
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Briljant
Basal Briljant gir bunnseksjoner
med unik utforming og finish. Basal
Briljant gir industriell produksjon av
spesialkummer, hvor ingen kummer
er like, men alle har samme høye
kvalitet. Til å forme renneløpene
benyttes unikt produserte EPSformer, som er frest ut av ekspandert
polystyren. Formene spesialproduseres i henhold til behovene knyttet
til hver enkel kum. Bunnseksjonene
får en nydelig glatt og vedlikeholdsvennlig overflate, og med muffer
i kumvegg tilpasset alle relevante
skjøtløsninger i rørdimensjoner fra
DN 100-1400.

Trekkekum
Basal rektangulære trekkekummer
finnes i tre varianter med varierende
høyde. I tillegg leveres en sirkulær
Basal trekkekum, samt Basal ITTunellkum som er noe smalere og
tilpasset bruk i tunneler. Denne
leveres i to varianter. Det samme gjør
Basal LED-kum.
Basals rektangulære trekkekummer
av betong produseres for trafikklast B125 som dekker belastning på
gangvei og områder med langsgående trafikk samt D400 som dekker
vanlig trafikklast fra trafikkert veg.
Trekkekummer D400 utføres normalt
med bunnplate fundamentert på
100 mm sand, og med flytende
ramme utstyrt med tetning av
Betomur Envirobed spesialmørtel
eller tilsvarende. Dette forhindrer
skade på rammen da mørtelen
sikrer lastoverføring mellom lokk og
betongkum.
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Slamavskiller

Basal slamavskiller type Baga benyttes til rensing av avløpsvann og kan
enten benyttes som eneste rensetrinn eller som forbehandlingsenhet før
hovedrensetrinnet. Slamavskilleren holder tilbake partikler og flyteslam fra
avløpsvannet. Konstruksjonen er kjøresterk og har ingen oppdriftsfare, og
den kan bygges om til minirenseanlegg. Basal slamavskiller er en sylindrisk
stående konstruksjon satt sammen av standard kumringer. Slamavskilleren
kjennetegnes av gode hydrauliske egenskaper og et svært lavt partikkelutslipp.

Oljeutskiller
Basal olje- og bensinutskiller (klasse l og klasse ll utskiller i hht NS-EN 8528-1).
Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig avløpsvann. Basal
oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller) og som klasse ll
utskiller. Koalescensutskiller (klasse l) benyttes for å holde tilbake mekanisk
og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet. For eksempel oljesøl i avløpsvannet som kommer fra bruk av høytrykksspyler, eller ved kjemikalier i vann
fra vaskehaller.
Basal oljeutskiller er produsert i betong og leveres i NS 3.6, 10, 15, 20, 30 og
50, og leveres komplett klar for montering.
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Optikum
Basal Optikum leveres som inspeksjonskum DN 650 og som nedstigningskum DN 1000 og DN 1200.
Optikum produseres med X, kråkefot og rettløpsvariant hvor renner og
muffetilslutninger er i plast. Optikum
er tilpasset tilkobling av helveggede
plastrør, og muffen tillater en avvinkling på 5 grader. Kumrennen har
standard fall på 20 mm.
Optikum DN 1000 og DN 1200
leveres med både standardkumskjøt og ig-skjøt. Optikum DN
650 leveres med 1000, 1500 eller
2000 mm byggehøyde. Avslutning
mot terreng utføres med standard
lokk og ramme.
Basal Optikum er solid, tung,
sterk og holdbar. Den gir rimelig,
enkel og rask montering, og sikrer
likt materiale i kumrenner og
ledning som gir optimale hydrauliske forhold. Helveggede PVC og
PP-rør kan kobles til kummen uten
fordyrende overganger. Ubrukte
løp kan terses, i tillegg kan overflødige renner forblendes slik at en forhindrer avleiring i kum.
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Qmax-V
Basals Qmax-serie består av to rørvarianter: Basal
Qmax som er eggformet både inn- og utvendig, samt
Basal Qmax-V som er et ordinært sirkulært Basal ig-rør
utvendig med V-form innvendig. Begge hovedtypene
leveres i ulike størrelser og har unike selvrensende
egenskaper.
Qmax-V er velegnet på steder med lite fall, eller
hvor en ønsker en avløpsledning kombinert med et
fordrøyningsmagasin. Qmax-V kan tilkobles standard
Basal kumløsninger, legges på tradisjonelt vis og gjør
det mulig å bruke økt rørtverrsnitt uten at selvrensingen reduseres.

Langbend
Basal ig-langbend er et nytt rørkonsept fra Basal,
for vinkelendring uten bruk av rørdeler. Basal
ig-langbend er avvinklet 5 grader i muffen. I tillegg
kan skjøten avvinkles som øvrige ig-rør. Ved bruk av
ig-langbend oppnås perfekte hydrauliske egenskaper
i ledningsstrengen. Langbendet kan benyttes vertikalt
og horisontalt.
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Dykker
Basal dykker i PP har lav vekt og er lett å montere. De
leveres med tine/stakestuss som standard og finnes
med to ulike lokk: Flytende lokk som flyter opp hvis
det har oppstått en ishinne som forhindrer vannet i å
komme inn i dykkeren. Og tungt lokk som gir ekstra
sikkerhet mot luftgjennomgang i lokket. Tine/stakestuss er utformet slik at en kan benytte føringsslange.

75 tonn på Rådhusplassen
I oktober dominerte 14
betongkummer, med diameter
DN 2400 x 1500 mm, Rådhusplassen i Oslo. Hver kumring
veier ca. 5,4 tonn, og har en
utvendig diameter på DN
2760. Totalvekten på utstillingen er ca. 75 tonn.
Oslo bys arkitekturpris er en
kommunal hederspris som kan
gis til alle typer bygg eller bygde
omgivelser som bidrar til å heve,

utvikle og fornye den estetiske
kvaliteten på stedet. Målet med
prisen er å stimulere interessen for
arkitektur og byutvikling i Oslo. I
tidsrommet 1. til 28. oktober ble det
arrangert en utstilling i forbindelse
med tildelingen. Utstillingen besto
blant annet av 14 kumringer, levert
av Loe Rørprodukter AS.
Arkitektkontoret mmw arkitekter as
hadde ansvaret for utformingen
av utstillingen, og spurte betongvareprodusenten om de kunne
tenke seg å bidra med store betongringer til utstillingen. Det kunne
Loe Rørprodukter AS. Ronny

Karlson, som arbeider med oppfølging av prosjekt og kunder for
Loe Rørprodukter AS i Buskerud og
Oppland, forteller:
– Fredag 27. september klokken
07.20 sto vi på Aker Brygge, klare til
å få anvist losseplass. Klokken 07.45
var kranbilen rigget opp og klar for
lossing av bilene. På første turen
hadde vi med 10 kumringer. I løpet
av kun halvannen time var disse
losset og ferdigstablet på anvist
plass. I mellomtiden kjørte en av
bilene tilbake til Hokksund og
hentet de siste fire kumringene.
Klokken 10.40 var hele utstillingen
losset og rigget.
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Store, synlige og sterke

Utstillingen var en utstilling om arkitektur, men
når du beveget deg mellom så store elementer var
det arkitektur i seg selv, sier prosjektleder Maiken
Seglem fra arkitektkontoret mmw arkitekter as.
De hadde ansvaret for utstillingen på Rådhusplassen i anledning Oslo bys arkitekturpris.
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Oslo bys arkitekturpris er en
kommunal hederspris som kan
gis til alle typer bygg eller bygde
omgivelser som bidrar til å heve,
utvikle og fornye den estetiske
kvaliteten på stedet. Målet med
prisen er å stimulere interessen
for arkitektur og byutvikling i
Oslo.

utforme utstillingen. Master i arkitektur Maiken Seglem har vært kontorets
prosjektleder.
– Utstillingen er årlig, i år var den på
Rådhusplassen, en veldig offentlig
tomt midt i byen. Vår tanke var at
vi ønsket å bruke byrommet. Vi ville
gjøre noe som er synlig og som tar
litt plass i det offentlige. Ting blir fort
litt små og kan lett oversees når de
står ute i et åpent areal. Dessuten ville
vi benytte elementer som er så store
at det dannes nye byrom mellom
volumene, forklarer hun.

Etter en konkurranse tildelte Plan
og bygningsetaten arkitektkontoret
mmw arkitekter as oppdraget med å

Tidligere har arkitektkontoret benyttet
betongrør som lekeplasselementer,
nå var det enkelt å ta tanken videre:
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– Hvor store rør kunne vi få tak i, og kan
vi få montert disse?
– Betongringer har mange fordeler:
De tåler å stå ute i vær og vind og går
ikke i stykker eller velter hvis noen er
uforsiktige med dem. Bruk av betong er
også en del av arkitektkontoret mmw
sin profil, hvor daglig leder Magne
Magler Wiggen faktisk er professor i
betong, forklarer hun.
De 22 prosjektene som var påmeldt
ble printet på aluminiumsplater i stort
format og montert til betongringene
for å gi en opplevelse av å stå mellom
prosjektene.
Mindre betongringer ble forvandlet til
fine modellbord hvor det sto 3D print-

element

Rådhusplassen var preget av betong hele oktober. 14 betongkummer
i dimensjonen DN 2400 x 1500 mm var en del av en større utstilling i
anledning Oslo bys arkitekturpris.

ede modeller av bygningene. Både
modellbord og plakater var lyssatt, slik
at utstillingen kunne oppleves til alle
døgnets tider.
Maiken Seglem ble svært fornøyd med
utstillingen og roser Loe Rørprodukter
AS.
– Vi var litt spent på om det var mulig
å montere aluminiumsplatene på
ringene, og var opptatt av hvordan
vi skulle få festet disse uten å ta for
mange hull. Men det lot seg gjøre
med pakkebånd og god innsats fra
arbeidsfolkene som monterte dette.
Hun takker for fint samarbeid med
Loe Rørprodukter og ser frem til neste
mulige samarbeidsprosjekt.

Kumringer i mindre dimensjoner var små utstillingsmontre. På toppen av disse vae det
kupler av plast som beskyttet modellene som sto inni. Elementene passer som hånd i
hanske til de veldige volumene betongringene utgjør.
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Sikre, effektive stikkrenner
Åpne flomveier og stikkrenner
med tilstrekkelig kapasitet
er avgjørende for å redusere
skadeomfanget ved kraftig
nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten
styrt av forholdene ved innløpet, innløpskontroll, eller
stikkrenna som en helhet,
utløpskontroll.

62

VA-forum | 2013

Stikkrenner av betong som har et
fall større enn 3-6 ‰, og som ikke
er for lange har innløpskontroll.
Det vil si at det er utformingen
på innløpet som avgjør hvor
stor kapasitet stikkrenna har. For
stikkrenner som har innløpskontroll er vannføringen kun avhengig
av vannstanden ved innløpet, innløpets diameter og utforming.
Lengden på stikkrenna og friksjonsforholdene i ledningen har ingen
betydning for kapasiteten. Rør med
innvendig korrugeringer må ha

betydelig større fall for at røret skal
ha innløspkontroll.

Gjenbruk av masser

Den store styrken til betongrør gjør
at man kan benytte grove masser
rundt røret (sidefylling og beskyttelseslag), slik at man i mange
tilfeller kan gjenbruke oppgravde
masser. Gjenbruk av oppgravde
masser gir store miljøfordeler da
man unngår deponering, transport og uttak av nye masser. Ved å
benytte samme masser i og utenfor

rørgrøften vil en i større grad unngå
varierende terrengsetninger som
kan gi store belastninger på røret
under bakken, samt gi uheldig
kvalitet på vegen i form av sprekker
og uønskede «fartsdumper». Det er
viktig å understreke at massene må
være telefrie. Særlig gjelder dette
stikkrenner.

Vingemur gir mange fordeler

Figur
llustrasjonene viser forskjellig utforming av stikkrenner.
A: Vingemur, vinkelrett på rørets lengdeakse
B: Utstikkende rørende
C: Vingemur med konisk innløp, helning 1:1,5
D: Tilsvarende B men med utstikkende muffende (betongrør)

Ved gunstige innløpsgeometrier
kan kapasiteten til stikkrenner, med
innløpskontroll, økes med mer enn
20 % i forhold til et utstikkende rør (se
figur og tabell, B). Det er en fordel om
betongrør legges med muffenden
mot innløpet (se figur og tabell, D)
da den økte diameteren på muffa gir
stikkrenna større kapasitet. For å øke
kapasiteten ytterligere kan en vingemur benyttes. Ved å tillate en oppstuvning ved innløpet, som er større
enn rørdiameteren vil kapasiteten
på stikkrenna økes. «Reservekapasiteten» kan komme godt med under
ekstreme nedbørsituasjoner. Bruk av
vingemur vil også redusere faren for
utvasking og erosjon ved innløpet til
stikkrenna.
Tunge betongrør blir i større grad
liggende dersom vegen og massene
rundt vaskes vekk ved ekstreme
situasjoner. Dette i motsetning til
andre materialer som lettere “skylles”
vekk.

Tabell
Hydraulisk kapasitet (l/s) for stikkrenner med innløpskontroll
og varierende innløpsutforming (Hentet fra «Flomberegning
og kulvertdimensjonering» av Sintef 1992.
Innvendig diameter (mm)

Ved å plassere en energidreper
på utløpet til stikkrenna, vil vannhastigheten, og faren for erosjon
nedstrøms vingemuren reduseres.
Energidreperen bør fortrinnsvis
benyttes for stikkrenner med stort
fall da faren for nedstrøms oppstuvning, og utløpskontroll da
blir liten. Det er også i slike tilfeller
behovet for erosjonstiltak er størst.

Innløpstype (l/s)

300

400

600

A

67

135

361

B

57

117

320

C

72

145

395

D

65

133

363
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Bildet til venstre viser en Granittsteinen som ble
knust mot betongrøret ved 14 tonns belastning.
Da røret senere ble belastet med en stålsylinder, med
en diameter på 30 mm, oppsto brudd i betongrøret
først ved 24 tonn. Få andre materialer ville motstått
denne belastningen.

Låsestropp

Punktbelastning

som tine og fryseperiodene inntreffer. Dette kan føre til punktdeformasjon og økt fare for
steininntrengning for rørmaterialer
med liten godstykkelse. Heldigvis
har betongrør en ekstrem styrke,
og stor godstykkelse som gjør at de
kan motstå denne belastningen.

Lengdestivhet

Rør dimensjonert for 20 cm
overdekning

Anleggsdrift

I tilfeller hvor rørene legges med
særdeles stort fall kan det være
aktuelt å gjøre tiltak som hindrer
rørene i å «skli» fra hverandre.
Selv om problemet har begrenset
omfang etter at ig pakningen ble
tatt i bruk, kan det i visse situasjoner være aktuelt å benytte en slik
løsning. Låsestroppen festes rundt 2
ankere og kiles fast slik at vaieren blir
stram og rørene holdes på plass.

Telepåvirkningene gir flere utfordringer for stikkrenner. Tine og
fryseperioder kan over tid «elte og
skvise» røret opp mot overflaten.
Fordelene ved å benytte betongrør
er den store tyngden som gjør at
røret blir liggende når det først er
lagt. Betongrør har i tillegg en stor
lengdestivhet slik at eventuelle
svanker og vannlåser i større grad
unngås.
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Særlig stikkrenner kan være utsatt
for store belastninger. En stikkrenne
har normalt liten vannføring, og vil
utsettes for luftgjennomstrømning,
også kalt skorsteinseffekt. I kalde
perioder vil det kunne dannes en
betydelig frostsone rundt røret.
Hvis omkringliggende masser er
tele-farlige, og samtidig inneholder
stein, vil steiner rundt røret over tid
presses mot rørveggen etter hvert

Minimum overdekning kan i
enkelte tilfeller være vanskelig å
oppfylle, spesielt ved avkjørsler og
G/S-veger (gang og sykkelveger).
Basal har dimensjonert falsrør DN
300 og 400 til å kun ligge med 0,2
meter overdekning ved avkjørsler
og G/S-veger forutsatt omfylling
med pukk 8-12 og tilfredsstillende
komprimering.

Anleggstrafikk kan gi store belastninger på rør og kummer. Ujevn
veg, liten overdekning og til tider
høye hastigheter kan gi ekstreme
belastninger på rørene i bakken.
Betongrør merket med Basal er
produsert med stor sikkerhetsfaktor, og erfaringer i bransjen viser at
denne type rør velges på slike, store
og komplekse anlegg. I tilfeller hvor
store laster kan forventes kan betongrør og kummer enkelt dimensjoneres for de forskjellige lastene
som skulle opptre. Alltid med store
sikkerhetsfaktorer.

Program for dimensjonering
av stikkrenner
”Kapasitetsberegning
for
sirkulære stikkrenner / kulverter med innløpskontroll” er et
program SINTEF Byggforsk har
laget på oppdrag for Basal.
Dimensjoneringsprogrammet
er gratis tilgjengelig for alle, og
ligger på www.basal.no.
Programmet beregner med en
nøyaktighet på ca. 10 prosent
innenfor et diameterområde på
DN 300 til DN 3000. For større
kulverter anbefales i alle tilfeller
en spesialdimensjonering.
Programmet bygger på teorien
i SINTEF-rapporten ”Flomberegning og Kulvertdimensjonering”, 1992. For mer utfyllende

informasjon vises det til boken
”Hydraulic design of highway
culverts”, US Department of
Transportation, 2001. For enda
mer dyptgående teori kan man
for eksempel anskaffe boken
”Open-Channel Hydraulics”.
Det anbefales uansett at brukeren leser grundig gjennom det
som er skrevet rundt kulvertberegning og dimensjonering
for å ha bedre forutsetninger
for å bruke programmet riktig.
For mange stikkrenner vil
det også være nødvendig å
sjekke at man oppfyller kravene
i
Vegvesenets håndbok 018.

Beregningen tar kun hensyn til
selve kulverten. Dersom det er
rist foran røret, eller andre forhold
ved innløpsarrangementet, må
dette vurderes spesielt.
Innløpskontroll
betyr
at
utformingen av selve innløpet
bestemmer kulvertens kapasitet.
I hovedtrekk har man innløpskontroll når:
■ Kulverten har fall som er
større enn 15-20‰ (3-6‰ for
betongrør)
■ Kulverten er relativt kort
■ Kulverten har fritt utløp
(nedstrøms oppstuvning ikke
er mulig)

Programmet fungerer i utgangspunktet slik:
1 Beregn en vannføring som kulverten skal dimensjoneres for. Dette gjøres utenfor programmet.
2 Legg inn data om kulverten: Fall, lengde og beregnet vannføring.
3 Programmet beregner nødvendig dimensjon og kontrollerer at betingelser for
innløpskontroll er oppfylt.
4

Dersom kulverten har for lite fall gjelder ikke forutsetningene for beregningsprogrammet.
Da må en enten velge en kulvert med større fall, eller benytte et annet beregningsprogram.

5

Nødvendig dimensjon på stikkrenna oppgis i mm, og i de fleste tilfeller vil det være nødvendig
å gå opp til nærmeste standarddimensjon.
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Kvalitetssikret
standardløsning,
med full fleksibilitet
Kongsberg Escos vannkumløsning er utviklet i tett dialog
med brukerne. Den nye samleflensen forenkler driften og
tryggheten på anlegget, samtidig som utformingen gir enkel
tilgang i kummen og hever
HMS-en for driftspersonalet.
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Systemet er sertifisert og
leveres med trykkprøvde
standardventiler fra Kongsberg Esco. Samtidig, og dette er
et viktig poeng, står brukerne
fritt til å velge hvilke materiale
og koblingstyper de ønsker å
benytte etter ventilene.

Systemet innebærer også en
rekke ulike kombinasjonsmuligheter, og egner seg like
godt for rehabilitering som for
nye anlegg.

Bra manifold og enda
bedre samleflens
I kalde Voss har de lang og
god erfaring med påkobling
av stikkledninger i vannkummer. Samleflensen, arvtakeren
etter Manifold, gir enda bedre
sikkerhet mot frost.
”Alle offentlige og private vannledninger skal kobles i vannkum.” Dette
ble innført som fast prosedyre i
Voss i 1994. Årsaken var at en ville
minimere faren for vannlekkasjer, og
trygge og forenkle driften av drikkevannsnettet.
Voss utviklet selv en løsning
for å koble stikkledningene i
vannkummene med en stengeventil
på hver ledning. Denne forløperen
til Manifold presenterte kommunen
for Kongsberg Esco. Bedriften er
landets eneste produsent av ventiler,
armaturer og rørdeler for vannforsyning, og er en av de største i Norden.
– Etter ideen fra Voss kommune
utviklet vi Manifold i tett samarbeid
med brukerne. Så har vi i samarbeid
med Basal videreutviklet konseptet til samleflensen. Det er en enda
tryggere og mer funksjonell løsning,
forteller Arnfinn Wiken, salgs- og
markedssjef ved Kongsberg Esco.

fra fem til tolv uttak. Manifold er velegnet til anlegg med vannmåler, fordi
det er rikelig plass til vannmåler på
hvert stikk. De fleste manifoldene som
leveres har påmontert uttak for lufting
av anlegget oppå samlestokken.
I motsetning til manifolden står
samleflensen direkte på ventilen
i vannkummen. Samleflensen har
opptil seks uttak for stikkledninger
per flens, samt et uttak for utspyling
av ventilen. En Samleflens på hver
side av ventilen gir mulighet for
tolv trygge og lett tilgjengelige
påkoblinger i vannkummen, i tillegg
kan det benyttes sekundærkummer.

Tilgjengelig og trygg
En innvending mot Manifold var at
kummen kunne bli noe rotete når
ledningene mellom manifolden og
ventilen lå mot gulvet. Det kunne bli
trangt for de som skulle ned i kummen,
og ledningene kunne i verste fall bli
liggende som en litt kronglete ”vase”.
Skulle uhellet være ute, og en må
evakuere kummen i en fei, er det viktig

med ryddig og trygg fluktveg.
Kongsberg Esco og Basal tok tilbakemeldingene på alvor og fjernet denne
faktoren da de utviklet samleflensen.
Den leveres komplett trykkprøvd
med Kongsberg Escos velkjente
sluseventiler. Alle produkter som har
ventiler, må trykkprøves før de forlater fabrikken, og alt er sertifisert.
Spesielt på Vestlandet, og i mindre
kommuner, har interessen vært stor
for både manifolden og samleflensen.
Når den i mindre grad har blitt brukt
på Østlandet kan årsaken være frostproblematikken, tror Arnfinn Wiken.
Men Hol kommune benytter begge
deler, det samme gjør Rælingen
kommune. For ikke å snakke om Voss,
hvor det hele startet.
I hovedledningen er det såpass
stor og jevn vannstrøm, at så sant
ledningsnettet og kummen ligger
på den lokalt godkjente dybden, er
det så å si ingen fare for frost. Når
stikkledningene er koblet på samleflensen står de rett i vannstrømmen.
Det reduserer frostfaren i forhold til
ved montasje på veggen.

Ulikhetene

Både Samleflens og Manifold
benyttes til påkobling av stikkledninger i vannkummer. Manifold er
en svakt buet stokk, med uttak for
påkoblingene. Den leveres med alt

Jone Andreassen og Joar Kleiveland i byggefeltet Bergebakkane som opparbeides i Forsand
kommune. Her skal om lag 100 boenheter kobles til vann via vannkum og samleflens-løsningen til
Kongsberg.
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Systemet er meget fleksibelt, for eksempel er det fullt mulig å etablere
en hovedkum og en sekundærkum ved behov for flere tilkoblinger i ett
bestemt område. Da får en behov for noe større grøft i montasjeområdet.
Til gjengjeld oppnås en enkel, trygg og ryddig løsning.

Derfor er vannkum
tryggere
Om lag halvparten av lekkasjen i vannettet vårt skjer på
stikkledningene.
Når stikkledningene er koblet i
vannkummer reduseres faren for
lekkasje betraktelig, fordi en ikke
perforerer hovedledningen ved
anboring. Og skulle uhellet være
ute og det oppstår en lekkasje, er
det langt enklere å finne denne.
Det er bare å stenge én og én ventil,
til en har funnet den som lekker. I
realiteten tar det bare minutter.
Også ved frost på stikkledninger
er det betydelig enklere å tine fra
vannkummen.
I kum har hver boenhet sin
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påkobling, merket, trygg og tilgjengelig. Det blir slutt på å lete etter
utvendige hovedstoppekraner som
ingen finner, eller som er ødelagt
fordi de ligger ubeskyttet i bakken.

Rørskader ved anboring

Enkel og trygg tilgang til koblingspunktet, og det at en får slutt på
praksisen med anboring, var Voss
sin begrunnelse for å koble i kum.
Ingeniør og planlegger Jakob Håheim
sa det slik i en artikkel om vannkummer i Voss i VA-forums sommernummer: ”I henhold til VA-normen
vår skal vi dimensjonere for 150 års
levetid. Vi kan ikke opprettholde
dette kravet samtidig som vi ødelegger ledningene.” Med ”ødelegger”

mente han den svekkelsen som
uvegerlig skjer på vannledningen
når det bores hull i denne.
Uansett hvilke metode en benytter
blir det en svekkelse på hovedvannledningen når den perforeres. Og
om lag halvparten av lekkasjene på
vannettet er knyttet til stikkledningene. Når det anbores på vannledninger og ubeskyttet stål blir utsatt
for vann så vil det på sikt korrodere
og gro igjen. Ledningene blir tette,
eller ryker. Faren for dette fjernes ved
kobling i kum.
Koblinger i vannkum har også et
hygienisk og helsemessig perspektiv.
Faren for inntrengning av spillvannsinfisert grunnvann i drikkevannet
forebygges ved tett kobling i kum.

Oppsummering for prosjektering
Basal Manifold F911-5 er en
borepakning for effektiv tilkobling
av stikkledninger i vannkum. Den
har en borehullsdiameter på 250
mm, leveres for tilkobling av inntil
seks stikkledninger og har avtrapping slik at samme pakning benyttes
både til DN 32 og DN 40.
Ved å bruke Basal Manifold F911-5
sammen med Kongsberg Escos
Samleflens får man ryddig, trygg og
enkel linjeføring i kummen. I tillegg
kommer fordelen med bare ett,
høgst to, huller i kumveggen.
Samleflensen hever tryggheten for
driftspersonalet. Gulvet i kummen
er rent og ryddig, med tilstrekkelig
plass til bena. Dette gir god HMS og
trygger fluktvegen.
Samleflensen på DN 150 har fire

uttak, pluss uttak for utspyling.
Samleflensen på DN 200 har seks
uttak, pluss uttak for utspyling. Det
finnes også en tredje løsning, med
tre uttak for DN 50. Denne er beregnet for små boligenheter, som for
eksempel leilighetskompleks.
Samleflensen leveres med isolerte
bolter og påsatte bakkekraner i DN
25. De er for tilkobling av stikkledninger på DN 32. Ventilene har 11/4”
innvendige gjenger. Det er opp til
den prosjekterende å bestemme
hvilke produkt en vil benytte for
påkobling av stikkledningene til de
fastmonterte sluseventilene.
Hovedløpet på ventilene er alt fra
DN 300 til DN 100. Ventilen med
samleflenser og tilhørende sluseventiler leveres ferdig trykktestet
fra Kongsberg Esco. Det trygger og

forenkler montasjen i felten. Det
eneste som må kobles til ute på
anlegget, er selve stikkledningene.
Kongsberg Esco ønsker i utgangspunktet ikke å levere samleflenser
uten ferdig monterte kraner. Årsaken er at hensynet til trykktesting, i
tillegg vil de nødig at systemet skal
få et dårlig rykte dersom det oppstår
feil forårsaket av produkt av lavere
kvalitet. Det benyttes sluseventil
fremfor kuleventil ut fra ønsket om
en gradvis stenging av vannstrømmen. Kuleventiler kan også i enkelte
tilfeller stenge av seg selv.

Argumentasjon rundt kobling i vannkum
Den
enkelte
kommune
har
myndighet til å avgjøre hvorvidt
stikkledningene skal kobles i
vannkum eller ei. Stavanger
kommune har gått i bresjen og tatt
en politisk beslutning om at private
vannledninger først blir private
når de krysser eiendomsgrensen
for privat grunn. Det vil si at alle
tilkoblinger i gate eller lignende er
kommunens eiendom og ansvar.

på kumveggen, reduseres faren for
frost på stikkledningene.
En innvending mot vannkum har
vært at når en benytter anboring,
kan en strekke stikkledningene
vinkelrett ut fra hovedvannledningen og rett til den enkelte boen-

heten, korteste veien. Ved kobling i
vannkummer forekommer det at en
må strekke stikkledningen ”bakover
igjen” for å komme til boenheten.
I praksis betyr dette svært lite økonomisk, og arbeidsmessig er jobben
ubetydelig fordi grøften allerede
ligger åpen og tilgjengelig.

I kalde strøk forekommer det fare
for frost i vannkummene. I hovedvannledningene i kummene er
vannstrømmen så høg og jevn at
de ikke fryser, men det forekommer
utfordringer på stikkledningene
og endekummer. I så måte er frostgrensen avgjørende, og det er frostgrensen i den enkelte kommunen
som avgjør hvor dypt kummen må
settes. I tillegg arbeides det med å
finne trygge og enkle metoder for å
isolere frostutsatte vannkummer.
(Se artikkel side 42.)
Ved bruk av samleflens som er
koblet direkte på ventilen, fremfor
Manifold samlestokk som er montert
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Congrip; leddet som må
			
holde – hver gang
Congrip, serien med kuleankre, løfteklokker og tilhørende kjettinger, er et godt
eksempel på at det enkle ofte
er det beste. Men forutsetningen for at det fungerer etter
hensikten, er at det benyttes
korrekt i alle ledd.

Congrip
transportankersystem
benyttes når VA-produkter og andre
betongvarer skal løftes, håndteres
og til dels når de monteres.
Men en kjetting er ikke sterkere
enn det svakeste leddet. Congripsystemet er effektivt og trygt i bruk,
samtidig er det komplekst og består
av flere enkeltledd som hver har
avgjørende betydning: Montasjen
må gjøres riktig helt fra kuleankret
plasseres i kum- eller rørveggen, til
ankerhodet hektes av når betongproduktet er ferdig montert. Det
ligger betydelig forskning og
kvalitetssikring bak den endelige
løsningen.

Tilpasset hvert produkt

Det kan nesten være vanskelig å
forestille seg hva en gjorde før.
Da elementer, rør, kummer og
rørdeler ble løftet av ved
hjelp av tenger – utenpå
rørene, eller med rørkrok.
Til kumringer ble det
benyttet klyper som
ble klemt utenpå kumringene, og det forelå
ingen beskrivelse på
hvordan arbeidet skulle
utføres.
Congrip transportankersystem
består
av
flere deler: Kuleankre,
gummiutsparinger,
Congrip universalanker-

hode, avstandshjul og monteringskjettinger, alle i en rekke varianter
tilpasset de ulike produktene. Bare
innen Congrip kuleankre leveres det
23 ulike enkeltartikler.

Skjult i betong

Produksjonen av VA-produkt er
en sammensatt prosess. Deler av
arbeidet er fortsatt, selv ved de mest
moderne fabrikkene, et håndverk.
Basal har beskrevet løsninger for
utføringen, inkludert bruken av
Congrip-produktene, for å sikre at
kvaliteten opprettholdes hver gang.
Selve kuleankrene støpes inn
betongen. ”Hodet”, den delen som
produktet skal løftes etter, legges i
en gummiutsparing som ligger i et
hull i støpeformen. Gummiutsparingen har en åpning som ankerhodet festes i. Kuleankrene leveres
i en rekke dimensjoner og lengder,
avhengig av tyngden og veggtykkelsen på produktene.
De er delt inn i fem vektgrupper, og
Basal har utformet tabeller på hvilke
type løfteanker som skal benyttes til
hvilke produkt, samt plasseringen av
løfteankrene i produktveggene.
Gummiutsparingen leveres også i ulik

dimensjoner, avhengig av størrelsen
på ankeret.

Synlig hode

Under produksjonen kan en benytte
et plastavstandshjul for å montere
kuleankeret riktig. Plastavstandshjulet festes da til armeringen i
VA-produktene. Også diameteren på
hjulene er tilpasset veggtykkelsen
på de enkelte produktene.
Utformingen av løfteankrene har
skjedd i samarbeid mellom Th.
Græsli AS Ingeniørfirma og Basal, og
systemene er dokumentert.
Når produktene er støpt og avformet,
synes bare hodet på kuleankrene.
Når produktet så håndteres, løftes
det ved hjelp av løfteklokker og
tilhørende kjettinger. Også løfteklokkene leveres i ulike størrelser,
og det er avgjørende at en til enhver
tid bruker den løfteklokken som er
beregnet for det aktuelle ankeret.

Den avgjørende
kjettingforskjellen
To ulike kjettingtyper hører til
Congrip
transportankersystem.
”Congrip løfteverktøy” består av en
todelt løftekjetting med ett ankerhode i hver ende. Ankerhodene skal hektes på
kuleankrene. De er
sveiset til endene
av kjettingene

Et ankerhode i Congrip-serien.
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ISO-sertifisert og oppfølging

Thorleif Græsli oppbevarer kopi av alle sertifikatene som er sendt ut med produkter. – Det
hender vi får forespørsler fra kunder som ønsker
å få en kopi av et sertifikat fordi de har mistet
sitt. Det kan være produkter som vi leverte for
14 år siden. Fordi vi har de lagret, får de selvfølgelig kopien de trenger, forklarer han.

Thorleif Græsli er grunnleggeren av Th. Græsli AS Ingeniørfirma.
Bedriften har etablert egen fabrikk i Polen, hvor alle delene til det
komplette Congrip transportankersystem produseres. Th. Græsli
AS Ingeniørfirma samarbeider også med en produsent i Kina.
Det er blant annet hensynet til leveringssikkerhet som gjør at
bedriften har avtale med to produsenter. Systemet har vært på
markedet siden 1994, og virksomheten har lager og kontor i Oslo.
Begge produsentene er ISO-sertifisert. Thorleif Græsli besøker
dem jevnlig for å ha en tett oppfølging. Bedriftene som produserer
på oppdrag av Th. Græsli AS Ingeniørfirma, må oppfylle strenge
krav til kvalitet og leveringsdyktighet.
Løfte- og monteringsverktøyet blir sveiset hos AS Kjættingfabrikken i Norge. Kuleankrene er laget av stål St52-3. Løfteklokkene
fremstilles etter en bestemt produksjonsmetode, og er underlagt
streng kontroll.

og er udemonterbare. Denne
kjettingen benyttes til montering
og håndtering av kummer.
”Congrip løfte- og monteringsverktøy, tregrepskjettingen” er utformet
for nedheisingen og monteringen
av falsrør og –deler i grøft.
Verktøyet består av en tredelt løftekjetting med tre ankerhoder, ett
i hver ende. Det er avgjørende at
løfte- og monteringsverktøyet ikke
benyttes på kumringer. Da vil den
ene kjettingen bli for kort, noe som
gir så stor belastning på ankrene at
de i verste fall kan rives ut.

Over: Også ankerhodene kommer i ulike
størrelser, tilpasset kuleankrene de skal løfte.
Til venstre: Et utvalg kuleankre i ulike størrelser.
Under: En kompet løftekjetting. Det er
avgjørende at kjettingene benyttes korrekt, og
kontrolleres årlig.

Udemonterbart fordi

Løfteklokkene i Congrip-serien
sveises til enden av kjettingene
av sikkerhetshensyn. Forutsetning for at verktøyet skal fungere
etter hensikten og være trygt, er at
løfteklokken er montert korrekt på
kjettingen. Dersom de er demonterbare, åpner det for at hvis en entreprenør er i beit for en kjetting, så
kunne vedkommende blitt fristet
til å demontere en løftekjetting
og benytte den til noe annet. Når
løfteklokken så skal monteres igjen,
har en ikke noe garanti for at det
blir montert korrekt, og da oppstår
straks fare for uhell.

Årlig kontroll

Hvert kjettingsystem leveres med
sertifikat og et skilt som bekrefter

kvaliteten. Dette er solide saker
som er laget for å vare, men uforsiktig og feil bruk kan ødelegge alt.
Kjettingene blir kontrollert årlig av
kompetente kontrollfirma, og består
de kontrollen, så er de godkjent
for ett år til. Også løfteklokkene
kontrolleres. Et avgjørende punkt
er slitasjen på åpningen som griper
om ankerhodet. Der er det to essensielle mål som må opprettholdes.
For å sikre at åpningen har korrekt
størrelse i forhold til kulen løfteklokken er beregnet for, er det viktig

at fabrikkene, kontrollørene og brukerne har disse målene under oppsikt.
Th. Græsli AS leverer kontrollskjema
som angir kontrollpunkter. Skjemaet
foreligger i firmaets katalog og kan
utleveres etter ønske. Kontrollskjema og sertifikat medfølger hver
leveranse fra Th. Græsli AS.
Skulle ankerklokkens løftebøyle bli
krum, er systemet ikke lenger trygt.
I så fall må det kasseres eller sendes
til Th. Græsli AS for reparasjon. Løfteklokkene kan også leveres enkeltvis.
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Returadresse:
Basal AS
Lille Grensen 3,
0159 Oslo

Stor eller liten overdekning?
Uforutsett last fra telepåkjenninger?
Sannsynlighet for oppgraving og mange tekniske installasjoner i grunnen?
Stor partikkeltransport og mekanisk slitasje?
Stor trafikklast?
Fare for svanker?

BETONG - Ekstrem styrke
BETONG - Selvbærende konstruksjon
BETONG - Ligger stabilt ved
komprimering og omfylling
BETONG - Mindre utsatt for utførelsesfeil
BETONG - Tåler store trafikklaster
BETONG - Liten oppdriftsfare
BETONG - Lang levetid

