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”NYE” SLISSERENNER BEGEISTRER
GJESTESKRIBENT:

Alternativ overvannshåndtering
BASAL pumpestasjon

VA forum gir med dette ut sitt 2. nummer
i 2014 og vil takke Inger Anita Merkesdal
for en fin innsats til å formidle kunnskap
og aktiviteter dette året.

eller på sikt lar seg rense eller tømmes for
slam slik at disse etter noen år gjentettes og
mister en vesentlig del av sin funksjonalitet
og kapasitet.

2014 har vært en fantastisk år for Basal
eierne der vi fortsetter veksten fra tidligere
år med over 10 %.

Vi har et spennende år foran oss i 2015
der vi skal igangkjøre Basal Briljant i
samarbeide med Jackon AS i Fredrikstad
og våre egne selskaper Loe Rørprodukter AS, Skjæveland Cementstøperi AS
og NOBI Norsk Betongsindustri AS. Med
dette prosjektet vil vi innføre industriell
masseproduksjon av monolittisk støpte
renneløpskummer. Dette vil gi perfekte
hydrauliske renneløp - hver gang.
Tidligere ble dette håndlaget der ansatte
måtte henge over kum-kanten og på den
måten håndstøpe renneløpene.
Basal Briljant får som tidligere skreddersydde renneløp, og alle rørtyper kan
tilknyttes direkte i kumvegg som følge av
det patenterte muffeformersystemet.

I 2013 nådde selskapene en omsetning på
1,8 milliarder kroner og vi regner med at
Basal selskapene i 2014 runder 2 milliarder
kroner i total omsetning.
Denne veksten skyldes en økende aktivitet ved utbygging av overvannsnettet
i Norge og ikke minst en omfattende
bygging av fordrøyningsløsninger blant
private og offentlige byggherrer. Veksten
skyldes også dyktige bedrifter med nær
tilknytning til sitt lokale market.
Vi merker at flere og flere byggherrer
nå foretrekke betongkonstruksjoner i
sine fordrøyningsanlegg der alternative
plastløsninger hverken er kjøresterke

Vi ønsker alle våre lesere en
God Jul og Godt Nytt år.
Erik Bjørløw Dye
Administrerende direktør, Basal AS
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Basal AS
Lille Grensen 3, 0159 Oslo

Bare betong varer evig

Telefon 917 23 098
Telefax 224 11 300
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Basal eies av 19 av landets ledende
bedrifter innen VA og arbeider
kontinuerlig med teknisk utvikling til
beste for kundene og bedriftene.

Redaktør:
Inger Anita Merkesdal
redaktor@vaforum.no

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

Forsidefoto:
“Nye” slisserenner på Gardermoen,
levert av Nobi AS.
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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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Fremtidsrettet
infiltrasjonsløsning
I Jonsvollskvartalet i Bergen
fordrøyes overvannet i et
magasin med infiltrasjon
og kontrollert påslipp til
kommunalt nett.

Bildene er fra Jonsvollskvartalet i
Bergen, hvor Sparebanken Vest reiser
et nytt kontorbygg på en inneklemt
sentrumstomt. Som svar på krav i
veilederen “overvannshåndtering” i
Bergen kommune tilbakeføres deler
av overvannet lokalt. Løsningen
bidrar også til å opprettholde den
naturlige vannbalansen i området.
Multiconsult Bergen har prosjektert
løsningen, mens rørentreprenør
Kaliber AS har utført arbeidet.

Begrenset påslipp

Utfordringen er velkjent og blir bare
mer og mer aktuell: Bergen kommune,
som stadig flere kommuner, stiller
strenge krav knyttet til hvor mye
overvann som kan slippes ut på det
kommunale nettet. Samtidig må
en ta høyde for at det blir heftigere
nedbørsintervaller, med tilsvarende
mye overvann som må håndteres på
kort tid.
Sivilingeniør VA, Bjarne Bratli hos
Multiconsult, prosjekterte løsningen
i Bergen.
– I utgangspunktet forutsatte vi
at alt overvannet kunne slippes ut
på en forholdsvis ny overvannsledning som leder til sjøen. Dette
fikk vi imidlertid ikke gjennomslag
for. Bergen kommune stiller krav om
hvor mye ledningen maksimalt kan
belastes, forklarer han.

Først vurderte de infiltrasjon via
ordinære IFS-kummer. Fordi bygget
dekker så og si hele tomten, ville
kapasiteten ved bruk av IFS-kummer
ikke blitt tilstrekkelig.

Rørarrangementet viser sammenkoblingen
mellom de to magasinene og utløp til
drensledninger for lokal infiltrasjon.

MAGASIN 2

Ut drenering
160mm PVC
kote +2,35
bunn rør

160 Drensrør

MAGASIN 1

Utløp 160mm
mengderegulator
type FluidCon,
kote +2,25 bunn
rør

kote + 2,70 bunn rør
(dim 110mm PVC)
250mm PVC kote + 2,25
bunn rør

250 PVC

160 Drensrør

160 Drensrør

160 Drensrør
Drenering ut
160mm PVC
kote + 2,35
bunn rør

Bunn utvendig magasin + 2,00
(innvendig bunn rør + 2,136)

Figur 1 Innløpet til drensledningene er plassert et stykke over innvendig bunn rør og genererer et stor slamvolum i bunn av magasinet. Innløpet
til drensledningene er i tillegg plassert over utløpet til kommunalt nett slik at eventuelt finslam tilføres overvannsnettet istedenfor å tette igjen
infiltrasjonsarealet ved for sjelden tømming av magasinet.
Konstr/Tegning Godkjent Målestokk
VA Etaten, Bergen kommune
Dato:
R.H.
12.08.2014
G.nr 165 B.nr 158

Prinsipp kobling fordrøyningsmagasin

Saksnr 201108002
Erstatning for:

Erstattet av:

2014 | VA-forum

Sparebanken Vest, Jonsvollkvartalet

5

Da landet den prosjekterende i
samarbeid med rørentreprenøren
og Basals kontor på denne nye,
robuste og driftsvennlig løsningen.

Betydelig kapasitet

Fordrøyningsmagasinet består av to
tolv meter lange rørstrekk i DN 1200,
til sammen 24 løpemeter. Overvannet ledes inn i det første strekket,
”Magasin 1” via en ledning på 250
mm. Derfra ledes det til ”Magasin
2” via en ledning av samme dimensjon. Fra Magasin 2 slippes overvannet kontrollert ut på offentlig
nett via virvelkammer. Et av kravene
fra VA-etaten i Bergen var at tilført
vannmengde måtte fordeles til to
forskjellige overvannsnett. Derfor er
det to virvelkammer i “Magasin 2”, et
i hver ende.
For å redusere mengden overvann
som belaster det kommunale nettet,
infiltreres overvann fra fordrøyningsmagasinet. Dette er løst ved
at drensledninger er koblet til
åpninger i enden av hvert kammer.
Drensledningene leder overvannet
til grunnen rundt og under magasinene.
Det er sandfang på alle overvannskummene på tomten. I tillegg
fungerer selve rørstrekkene som
sandfang.
Figur 1 (forrige side) viser hvordan
innløpet til drensledningene er
plassert et stykke over innvendig

bunn rør og genererer et stor
slamvolum i bunn magasin. Det er
svært viktig at slam holdes tilbake før
overvannet infiltreres slik at slammet
ikke tetter igjen infiltrasjonsarealet, noe som raskt ville redusert
infiltrasjonskapasiteten. Innløpet
til drensledningene er i tillegg
plassert over utløpet til kommunalt
nett slik at eventuelt finslam tilføres
overvannsnettet istedenfor å tette
igjen infiltrasjonsarealet ved for
sjelden tømming av magasinet.
I hvert kammer er det for øvrig
to åpninger for nedstigning og
inspeksjon.
Dette er en robust løsning tilrettelagt for enkelt vedlikehold. I den
grad det kommer slam inn med
overvannet, holdes dette tilbake
i magasinet, slik at infiltrasjonskapasiteten til jordsmonnet opprettholdes.

Har tro på løsningen

– Overvann blir et stadig mer
aktuelt tema over alt. Helst skal ikke
noe overvann slippes inn på det
kommunale nettet, og hvis vannet
skal til nettet må løsningen først
godkjennes av kommunen. På en
slik tomt i sentrum skal en ta hånd
om overvannet på egen tomt, og
overvannet skal ikke være til skade
eller hinder for nabotomtene, sier
rørlegger Roger Helland hos rørentreprenør Kaliber AS.

– Funksjonsmessig har jeg god tro
på denne løsningen. Med nye grøfter
og drenerende masse på utsiden av
magasinet, blir du kvitt betydelige
mengder overvann og sparer derfor
det kommunale nettet. Vi ser på det
som en god løsning for å ta hånd
om overvannet på denne tomten,
understreker han.

Funksjonelle rørmagasin

Sivilingeniøren-VA, Bjarne Bratli hos
Multiconsult, prosjekterte fordrøyningsmagasinet med innebygget
slamvolum og mulighet for å tilbakeføre overvannet lokalt ved infiltrasjon.
– Fordrøyningsmagasinet og løsningen vi har valgt her, tilfredsstiller
kravene fra VA- etaten. Betongmagasinet utgjør en god buffer mot
ekstreme nedbørsmengder og jeg
mener at dette er en optimal løsning
for å håndtere overvannet lokalt i
denne situasjonen, sier Bjarne Bratli.
Anlegget i Jonsvollskvartalet er det
første han har prosjektert på denne
måten. I etterkant har han utformet
et tilsvarende anlegg, som ikke er
montert enda.
– Det er ikke alltid en kan tilføre det
offentlige nettet så mye overvann
som vi ønsker. Under disse forutsetningene mener jeg fordrøyningsmagasinet med infiltrasjon og
kontrollert påslipp er den optimale
løsningen for å tilfredsstille de
kommunale kravene. En klar fordel
er også driften i ettertid. Sedimenteringen skjer i magasinene. Takket
være de store rørmagasinene og god
tilgang, kan en kontrollere anlegget
og drifte det på enkel måte, sier
sivilingeniøren innen VA, Bjarne
Bratli hos Multiconsult.

Via mengderegulatoren slippes vannet ut i
kontrollerte mengder til kommunalt nett.
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Flyterammer i
brosteinsbelagte bygater
Flyterammer til kumlokk er
utformet for å “flyte” i asfalten
rundt kummene. I Bergen har
”brosteinsfolkene”
utviklet
en løsning knyttet til kummer
som ligger i belegningsstein.

Løsningen som benyttes i Bergen,
bygger på lang erfaring og presenteres av ”Brosteinsformannen” i byen,
Arvid Fjæren.
I Bergen kommune benyttes
ordinære kumringer og ordinære
flyterammer. Flyterammen og lokket
legges på kumtoppen, så legges brosteinsbelegget inn mot lokket, med
en avstand på ca. 7 cm, brosteinen
hugges til og så valses brosteinene.

Når brosteinene er valset løftes lokket
og rammen opp.
Rammen monteres så i betong.
– Vi lager betongballer av betong som
er litt mer enn jordfuktig, den skal
være elastisk. Ballene er omtrent på
størrelse med raspeballer. De legger
vi tett i tett mellom den tilhugde
brosteinen og kumtoppen. Så setter
vi rammen i betongballene og dunker
den på plass, forteller Arvid Fjæren.
Når de dunker rammen på plass,
flytter overskytende betong opp
og rammen blir liggende perfekt. I
dagene etter sørger fagfolkene for å
fukte betongen, for å gi den en god
herdeprosess.
I trafikkerte gater slites løsningen
ned. Brosteinen varer så og si evig,
men etter 10 – 15 år slites kumlokket
og rammen. Etter hvert som metallet

slites vil rammen begynne å knuse
betongen som så smuldrer opp og
detter ned i kummen. Får prosessen
fortsette vil settesanden begynne å
drysse ned også.
Derfor
er
brosteinsformannen
i Bergen opptatt av at det må
utarbeides en prosedyre for fast
vedlikehold.
– På ett av buss-stoppene våre ligger
en kum akkurat der bussen stanser.
Den holdt i 15 – 16 år, før vi måtte
utbedre den.
Det er kostbart å ta opp brostein i
gatene. Men selv om dette må utbedres etter ti år, er utgiftene likevel
betydelig redusert i forhold til asfalt,
som gjerne må reasfalteres årlig i så
sterkt trafikkerte gater, forklarer den
erfarne fagmannen.

Skissen viser hvordan Bergen kommune løser utfordringene med kumlokk og flyterammer i brosteinsbelagte gater.
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Nye endringer hos
Narmo Betong
Historien om Narmo Betong?
Det må bli fortellingen om
ledere som våger å satse, som
er fremtidsrettede nok til
å gjennomføre nødvendige
endringer og som er nøkterne
nok til å bygge stein på stein.
Bokstavelig talt.

Adressen ”Birkebeinerveien” i Hamar
oser av historie. Det som møter
oss er en bedrift i full fornying. I et
vel gjennomtenkt påbygg er det
skinnende, nye kontorer, romslig
møterom, kjøkken, kantine og
flerfunksjonelt fellesareal.
Daglig leder Sigrid Narmo tar vel i
mot oss. Grunnleggerne var Solveig
og Asbjørn Narmo, foreldrene hennes.
Sigrid Narmo kjøpte bedriften i
januar 1987. Hun er oppvokst på
eiendommen, og har flyttet tilbake
igjen.
I fjor høst gjøv Sigrid løs på om- og
påbyggingen av bedriftens kontor-
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og kundefløy. Da innflyttingen var
over, utvidet hun uteområdet med
en nyinnkjøpt nabotomt.

Liten og solid

Den offensive betongvarebedriften i
Hamar er en komplett VA-leverandør.
Den er også en av to Basalbedrifter
som klargjør Optikum-innmaten.
Markedsområdet er hele innlandet.
Narmo Betong leverer alle produktene i Basalprogrammet. Foruten
klargjøring av Optikum-innmaten,
er driften basert på videresalg og
skreddersøm innen VA.
Produksjonslokalet på 1 700 kvm er
lyst, ryddig og tilrettelagt for effektivitet. Det er to ansatte i administrasjonen, to i transport og tre i produksjonen. I tillegg leier Narmo inn
tjenester etter behov innen transport
og regnskap.
Sigrid Narmo sitter i det nye
møterommet mens hun forteller.
Lokalet ble innviet i februar, da
Narmo Betong, som Basal-bedrift
nummer to i år, inviterte til Basalseminar. Påmeldingene resulterte
omgående i fullsatt møterom og førti

tilhørere, og skal følges opp med en
ny møtedag senere.

Suksesskriterium

Et annet og langt mer historisk møte
fant sted foran peisen i andre etasje
hos Narmo Betong i januar 1977.
Det møtet la grunnlag for dannelsen
av PreBas, og Sigrid Narmo var selv
tilstede. (PreBas og Alfanor var to
interesseorganisasjoner for rør og
kummer i betong, som i 2001 ble
sammenslått og dannet Basal AS).
– Vi har alltid vært PreBas-medlem.
Far tok aktivt del i etableringen
og var lojal i alle år. Derfor var det
også naturlig for oss å bli med inn
i sammenslåingen da Basal ble
etablert, forklarer hun.
De som kjenner historien, vet at
Asbjørn Narmo var aktiv innen
produktutvikling, forbedringer og
kvalitetsheving i PreBas. Narmo
Betong var også blant de første
produsentene av ig-rør i landet.
Bedriften har hatt mot til å gjennomføre endringer, i tide. Som da grunnleggeren valgte å flytte produksjonen i 1961, og som da datteren

videreutviklet den tradisjonelle
produksjonsbedriften til en handelsbedrift.
– Jeg tror på overlevelse for den mest
tilpasningsdyktige, fremfor ”survival
of the fittest”, avslører Sigrid Narmo,
med et smil.
– Det er ikke nødvendig å produsere
alt selv. Jeg tror på å forhandle de
riktige produktene til riktig pris.

Fra telt til steinhus

Narmo Betong i Hamar ble etablert
St. Hansaften 1961, men har røtter
tilbake til slutten av 1940-tallet.
I 2011 ble 50-års jubileet markert med
over 200 gjester, ordfører og levende
musikk. Det var mindre swung over
det da faren startet produksjon av
Nopsastein i Elverum etter krigen.
Landet skulle gjenreises, betongblokkene var gode og effektive
byggematerialer, og fortsatt står
mange driftsbygg av Nopsastein i
distriktet.
Mens familien Narmo ventet på at de
fikk solgt så mye stein at de kunne
produsere betongstein til å bygge sitt
eget lille hus, bodde de i telt.
Den første natten i nyhuset blåste det
kraftig i Elverum. Det blåste såpass at
et stort furutre traff bakken akkurat
der teltet hadde stått.

Fremtidsrettet flytting

I Elverum var det naturlig støpesand
av god kvalitet. I Hamar-området
og Hedemarken var markedet

Petter og Sigrid Narmo ved Narmo
Betongs nye hovedinngang.
Fabrikken og uteområdet er kraftig
oppgradert og tilrettelagt for å
ivareta kundene på best mulig vis.
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Narmo Betong har nå
10 mål tomt. Det ryddige utelageret
er oppgradert med Multiloc Industristein.

større. Den gangen, da transport
var en utfordring, var det enklere
å flytte bedriften til Hamar enn å
frakte betongvarene fra Elverum.
Derfor flyttet Narmo-familien og
reetablerte seg i Hamar i 1961. Igjen
var det en nøktern etablering. De
bodde på toppen av fabrikken, og
hadde kjøkken, stue og kontor i ett
og samme rom. Moren var aktivt med
i driften, og foreldrene bor fortsatt i
byen.
For tiden foregår en storstilt boligbygging i området, men i randsonen
av boligbyggingen ligger det bedrifter
på rekke og rad. Hamar kommune
har endatil avsatt en buffersone, som
kommunen eier, mellom boligene
og industrien. Fordi det ikke er noen
usikkerhet knyttet til fremtidig bruk
av arealene, kan Sigrid Narmo trygt
investere for fremtiden. I 2013 kjøpte
hun en nabobolig med stor tomt. Nå
er huset revet og tomten inkludert
i bedriftens utelager. Det var utløsende for at hun utvidet med nytt
administrasjonsbygg.

Ekspansiv region
Hos Narmo Betong er det ”åpen dør”. Daglig kommer representanter fra entreprenører, kommuner,
anleggsledere og andre innom med tegninger og tema de ønsker å diskutere. Ved bordet Petter Narmo
i samtale med Kjetil Cocozza fra Dobloug entreprenør. Bak dem, i korridoren snakker Narmo Betongs
sjåfør Rune Mattson med daglig leder Sigrid Narmo.

Sigrid Narmo på kontoret sitt i nybygget. Arbeidsplassene har glassvegger mot korridoren og er
tilrettelagt for god kontakt med kunder og andre.
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I Hamar-området pågår en omfattende utbygging, dette er blant
landets største handelssentrum og
preges av stor optimisme. Regionen
gjøres attraktiv for tilflytting, det
kommer ny E6-trasé og dobbeltspor
på Dovrebanen. Dessuten er det her,
som i landet for øvrig, et etterslep
innen VA og annen infrastruktur.
Sigrid Narmo ser lyst på fremtiden.
– Egentlig bør hele bransjen ha det
travelt for tiden. Det å sørge for rent
drikkevann og riktig struktur på avløpet
er noe av det mest grunnleggende i
ethvert samfunn, mener hun.
– Dessverre har bransjen et rekrutteringsproblem. Dette er fremtidsrettede jobber, så det skulle ikke være
noen grunn til å slite med rekrutteringen. Jeg mener at ungdom burde
tenke strategisk og søke seg inn i VA,
sier Sigrid Narmo bestemt.
I så måte kan hun selv være fornøyd.
I nabokontoret sitter sønnen hennes,
unge Petter Narmo.

Pakninger
og remontering
Innstøpte pakninger holder tett, har
lang levetid og høy låsekraft. Det gjør
at det etter en gitt tid kan være så og si
umulig å demontere rørene.

På alle ig-rør er det innstøpte gummipakninger,
det samme gjelder for kummer. Innstøpte
pakninger er mindre utsatt for utførelsesfeil
enn produkter med løspakning og har en større
godstykkelse. Innstøpte pakninger krever noe
mer krefter ved montering, og ikke minst ved
demontering i de tilfellene hvor det er et behov.
Av pakninger til ig-rør er det ulike varianter.
Pakningen F103, som det ligger EPS (isopor)
utenpå ved leveranse, har størst låsekraft av
pakningene som støpes inn.

Sterkere stikkrenner

Ved montering skal muffe- og spissende
rengjøres/børstes rene og smøres med
glidemiddel, da sklir spissenden forholdsvis
greit inn i muffenden. Dersom en i etterkant skal
demontere rør, må disse lirkes fra hverandre. Jo
lengre rørene har vært montert, jo fastere sitter
de, inntil en viss grense, selvfølgelig. Låsekraften
i pakningene øker også med økt dimensjon.
En betydelig fordel ved låsekraften i pakningene
inntreffer når ig-rør benyttes som stikkrenner.
De ytterste rørene mot fyllingen kan bli utsatt
for betydelige strekk-krefter i lengderetning.
Dersom skjøten mellom rørene ikke er sterk nok,
kan kreftene føre til at rørene sklir fra hverandre.
Tidligere var dette ganske vanlig, spesielt ved
kombinasjon av dårlige pakninger og korte rør.
Med låsekraften i dagens pakninger og rørlengder på 2 meter, vil rør som er montert riktig,
under normale omstendigheter ikke kunne gli
fra hverandre.

Dokumentert låsekraft

Basalmerkede produkter har gjennomgått
omfattende tester. Låsekraften i ig-pakninger
er testet ved Trelleborgs produksjonsanlegg
i Sverige. En valgte å utføre testen sent på
vinteren, for å få lave temperaturer. Jo lavere
temperatur, jo stivere blir som kjent gummien.
Under testen ble to og to ig-rør på DN 400
montert, i fire - fem sett. Disse sammenføyde
rørene lot en ligge på bakken til gummien
hadde fått tilpasset seg og låst seg i det kjølige
været. Dersom rørene demonteres umiddelbart,
har gummien ikke fått låst seg ennå. Dersom
en venter til dagen etter, er demonteringen
betydelig vanskeligere. Under dette forsøket
ventet Basal og Trelleborg i 20 uker. Da oppsto
plutselig uforutsett mildvær, helt plutselig var
det 20 plussgrader i den svenske sen vinteren.
Låsekraften i pakningene ble målt ved at en
løftet de sammenføyde rørene, og lot rørene
henge vertikalt. Til tross for høy temperatur, var
låseeffekten i pakningen så sterk at den ivaretok
røret som hang etter det ene røret. Rørene hang
sammen som om de var støpt. Et slikt rør veier
730 kilogram, under forsøket ble det målt en
låsekraft på opp mot 1000 kg.

Forsiktig med glidemiddelet

Overdreven bruk av glidemiddel reduserer
låseeffekten. For å sikre god låseeffekt, er det
avgjørende å benytte akkurat passe mengde
glidemiddel. ”Riktig mengde” er varierende, men
som en tommelfingerregel skal det brukes minst
mulig. Det vil si at ved montering av rør er det
riktig å begynne med så lite glidemiddel at en så
vidt får rørene sammen, da er låseeffekten på sitt
beste!
På kummer har en ikke samme behov for låseeffekt, da disse er montert oppå hverandre og
ikke vil kunne gli fra hverandre på samme måte
som rør kan gjøre.
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Produksjon av
Basal Briljant
Med Basal Briljant tas skrittet
fra håndarbeid til industriproduksjon. Nå produseres
kummer med unike renneløp,
spesialtilpassede og ideelle
løsninger, og silkeglatte overflater i hver kum.

Basal har utviklet og introdusert
kum-løsningen Basal Briljant, dette
er industrifremstilte kummer som
lages på bestilling. Av bedriftene er
det Loe Rørprodukter AS som har
samlet mest erfaring med Briljant.
Alle bildene i artikkelen er derfra.
Renneløpene

i

Basal

Briljant-

kummene dannes av utfreste
EPS-former. Utgangspunktet for
formene er kvadratiske EPS-blokker,
som freses til riktig form av en datastyrt robot.
I fabrikken foregår den endelige
klargjøringen av EPS-formene.
Først monteres sidekjernen som
danner rørtilknytningene på det
utfreste
renneløpet.
Deretter
kappes den sammensatte formen
til korrekt lengde og krumming
i forhold til ytterformen den skal
støpes i. Så påføres et lag coating på
EPS-formen, slik at betongen slipper
formen etter herding.
Etter dette er EPS-formen klar til
bruk, og settes i ytterformen. Ytterformene står på en heve- og senke
stålkjerne. Med EPS-formen på plass,

Kvadratiske EPS (isopor) -blokker trådskjæres til en sylinder som er tilpasset
Briljant formutstyret.
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monteres løfteankerne og armering,
før betongen fylles i formen.
Ved fremstilling av Basal Briljant
benyttes selvkomprimerende betong:
SKB, som ikke trenger vibrasjon.
Basal Briljant herdes i ett til to døgn,
før den innvendige EPS-formen
løftes ut. Årsaken er at betongen
utvikler varme underveis. Mens
betongen er varm, øker volumet på
EPS-formen, når betongen kjølner
krymper EPS-en. Når denne er kald,
slipper den lett, og er enkel å løfte ut.
Ved avforming tar en ut delene
som har formet ”hatt” og ”stilk” på
utløpene, så løsnes ytterformen
og løftes vekk. Deretter løftes den
innvendige EPS-formen ut, ved hjelp
av kran og vakuum.

Roboten freser EPS-sylinderen til skreddersydde former, som danner
renneløpene i Briljant kummene. Freseroboten tilhører Basal og står hos
EPS- produsent Jackon AS i Fredrikstad.

Øverst til venstre:
Ytterformer klare til bruk.
Øverst til høyre:
EPS formen er plassert i støpeformen.

Til høyre:
EPS formen løftes ut ved hjelp av
vakuum etter at kummen er ferdig
støpt.

Under:
Ved å velge Basal Briljant har man
alltid mulighet til å velge full renneløpshøyde. Noe som gir minimal
oppstuvning i kummen.
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Ved produksjon av Basal Briljant
utformes
alle
renneløpene
industrielt. Det gir samme høye
kvaliteten på alle produktene, i
motsetning til ved håndarbeid
hvor en er avhengig av erfaringen, kunnskapen og dagsformen
til den som produserer de innvendige rennene.
Loe Rørprodukter AS leverer Basal
Briljant med renneløp til og med
DN 1000 ig men har formverkrøy
til å produsere opp til DN 1400. De
største Basal Briljantkummene Loe
Rørprodukter AS leverer nå, er 1870
mm utvendig målt.

Basal Briljant kummene støpes med SKB betong (selvkomprimerende betong). Dette gir svært
glatte renneløp og perfekt finish. Hver gang!
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Det patenterte muffeformer-systemet kan
tilpasses alle rørtyper. Her vises ig-pakning for
tilkobling av betongrør

”Nye” slisserenner
begeistrer
Store tette flater gir behov
for
effektivt
system
for
overvannshåndtering. Av hensyn
til sikkerheten må nedbør fjernes
fra overflatene hurtigst mulig.
Nå har Nobi AS levert våtstøpte
slisserenner som begeistrer.

På Gardermoen er det benyttet
slisserenner fra første utbygging.
I høst har Basal-bedriften Nobi levert
i underkant av 2000 meter
slisserenner til Gardermoen. Disse

er våtstøpte, og har en kvalitet som
kunden og entreprenøren nærmest
jubler over.
Veidekke har for tiden tre entrepriser
på Gardermoen. En av disse omfatter blant annet oppstillingsplasser
rundt nye Pir Nord.
En ”pir” er det arealet på flyplassen
som flyene kjører inntil for at passasjerene og mannskapet skal gå av og
på flyene. I forkant og i bakkant av
flyoppstillingsplassene det montert
slisserenner. Disse ligger rundt hele
piren.

Kvalitetsavvik

– Slisserennene fra Basal har stor
kapasitet. På flyplassen er det

enorme og tette flater og overvannet må bort hurtigst mulig,
forklarer Jostein Larsen.
Han har ansvar for prosjektet fra
Veidekkes side og har vært med
på å montere både tørrstøpte og
våtstøpte slisserenner.
– Renner for å fjerne overvann har
vært et tema her på Gardermoen
helt fra vi bygde ut det første banesystemet. Da måtte vi bestille våtstøpte,
armerte slisserenner fra Tyskland.
Senere begynte først en bedrift, etter
hvert flere, å støpe slisserenner som
uarmerte, tørrstøpte renner. Disse ble
produsert på samme måte som betongrør, forklarer byggherrens representant, Helge Midtun fra Avinor.

Nobi vraket ”gammelt” produksjonsutstyr og
investerte i nytt. Det resulterte i pene overflater
og høy kvalitet på målnøyaktigheten.
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Slike tørrstøpte slisserenner har så
blitt benyttet ved utbyggingene på
Gardermoen. Imidlertid har det vært
utfordringer knyttet til målnøyaktigheten og rettheten på rennene.

Nydelig finish

Alle arealene flyene kjører over
er omfattet av generelle, strenge
kvalitetskrav, blant annet for å
sikre at ujevnheter ikke forårsaker bevegelser i flyene. Også i
forbindelse med vedlikehold, som
snøbrøyting, er det krav om en
slett overflate. Dessuten, hvis slisserennene ikke har stor nok grad av
målnøyaktighet, kan det oppstå
ujevnheter som fører til at overflate-

vannet blir liggende i dumper ved
rennene, fremfor å renne ned og
vekk.
– Våre strenge krav til målnøyaktighet handler om behov knyttet
til sikkerheten og funksjonen.
I forbindelse med denne utbyggingen foreslo Nobi å benytte våtstøpte,
uarmerte slisserenner, med samme
krav til strekkfasthet og frostbestandighet som på de armerte. Våtstøp
gir god målnøyaktighet. Spesielt i
forbindelse med avformingen av
tørrstøpte renner har det vært utfordringer, som har gitt kvalitetsavvik
tidligere. Derfor valgte vi å gå for
disse nye slisserennene fra Nobi,
forteller Helge Midtun.

Fruktbart samarbeid

Nobis ”gamle” utstyr for produksjon
av slisserenner var bare fem år
gammelt.
– Etter at vi opplevde utfordringer
knyttet til målnøyaktighet ved et
prosjekt, valgte vi å legge om produksjonen av slisserenner. Vi vraket
det gamle utstyret og investerte i
nytt, forteller daglig leder ved Nobi,
Espen Mikalsen.
Nå er slisserennene fra Nobi montert
ved Pir Nord, og både kunden og
entreprenøren bekrefter at de setter
pris på det ”nye” produktet.
– Det er en utrolig god kvalitet og
flott finish på disse! Det er meget

Entreprenøren var fornøyd med
de spesialformede løsningene
som løste avvinkling på en svært
god måte.
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godt at produktutviklingen har gjort
det mulig å få en slik kvalitet. Vi er
oppriktig glade for at leverandøren
har tatt tak i utfordringen, investert
i helt nytt utstyr og i så stor grad har
forbedret produktet, sier Midtun fra
Avinor.
– Det virker som om du har et stort
engasjement knyttet til overvann og
slisserenneløsninger?
– Ja, jeg har det. Dette handler om
sikkerhet og jeg har deltatt i arbeidet
med slisserenner siden ”tidenes
morgen” på Gardermoen. Jeg har
også hatt tett og god kontakt med
leverandørene opp gjennom tiden.
Det er positivt, kunder/brukere og

leverandører må prate sammen.
Da får vi til mye, og det har vi gjort
denne gangen og.

Fornøyd entreprenør

Også Jostein Larsen fra Veidekke
understreker
betydningen
av
målnøyaktighet.
– Når vi arbeider med slisserenner
legger vi ned mye tid og ressurser i
å montere de så nøyaktig som mulig.
Blir det ujevnheter kan rennene
ødelegges i forbindelse med
snøbrøyting. Flyene representerer
betydelige vekter, stikker rennene
opp er det meget uheldig, understreker han.

– Beskriv arbeidet og resultatet denne
gangen.
– De våtstøpte slisserennene fra
Nobi er utseendemessig svært fine,
med en glatt, flott overflate. Og med
en slik kvalitet på målnøyaktigheten
har det vært langt enklere for oss
å montere dem korrekt. Dette har
vært en god opplevelse for oss. Disse
slisserennene fungerer veldig bra og
gjør det enklere for oss å skape et
godt resultat for sluttbrukeren.

Målnøyaktigheten på
slisserennene forenklet
monteringen.
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VA FORUMS

GJESTESKRIBENT

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

Stian Omdal

26 år fra Sandnes
Sivilingeniør
COWI, Stavanger.
Veg, vann- og avløpsprosjekt.
Stian Omdal er utdannet som
ingeniør i teknisk planlegging
ved Universitetet i Stavanger
i 2011, og har videreutdanning som sivilingeniør i
bygg- og miljøteknikk ved
NTNU i Trondheim, med
spesialisering innenfor
vegteknikk.
I 2013 skrev han masteroppgave med tittelen “Grønngater
– En ny type vegplanlegging,
eller bare en visjon?
En samfunnsøkonomisk
vurdering av tverrfaglig
vegplanlegging i Norge”,
hvor det spesielt ble sett på
de samfunnsøkonomiske
fordelene knyttet til bruk
av alternative og naturlige
håndteringsmetoder for
overvann langs, og i norske
urbane gatesystem.
I dag arbeider han som
sivilingeniør ved COWIs
avdeling i Stavanger.
Prosjekterer og byggeleder veg,
vann- og avløpsprosjekt.
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Alternativ overvannshåndtering er alltid
et alternativ
Tekst: Stian Omdal, Sivilingeniør VVA COWI AS Avd. VANN, Stavanger

Mangel på kommunale krav,
standardiserte løsninger i
normer og håndbøker, samt
usikkerhet knyttet til kostnader, vedlikehold og risiko,
gjør at både konsulenter
og kommuner foretrekker å
håndtere «det farlige vegvannet»
tradisjonelt.

Alternative
håndteringsmetoder
for overvann i og langs urbane
vegsystem har til nå vært svært
lite brukt. Skal dette forandre seg
må både vi som prosjekterende
og kommunen som myndighet
samarbeide slik at vi kan gjøre oss
egne erfaringer, og tilegne oss
den nødvendige kunnskapen for
en helhetlig bærekraftig vegplanlegging.

«Thinking outside the pipe»

Er virkelig alternative overvannhåndteringsmetoder
alltid
et
alternativ? Det er ikke mange år
siden begrepet alternativ- eller
lokal overvannshåndtering (LOH)
var ukjent for de fleste, både i
kommunene og blant konsulenter.
Vi holdt oss i all hovedsak til kjente

metoder. Ting fungerte “fint som
det var”.
I dag er det allment kjent at urbanisering og kraftigere regnskyll
krever andre tiltak enn tradisjonelle
rørsystemer. Fordrøyningstiltak er
normfestet hos enkelte kommuner, og infiltrasjonssandfang (IFS) er
på vei inn i bestemmelsene. Vi har
skaffet oss erfaringer knyttet til både
drift og vedlikehold, og holdningene endres gradvis til at vann
skal håndteres “der det kommer”.
Med mindre vannet treffer en vegkonstruksjon. Da snakker vi om
“farlig vegvann”, og vi må få det bort
så fort som overhodet mulig!

Den verdifulle bykjernen

Det fortettes stadig i bykjernen.
Resultatet er at stadig mer overvann
tilføres lukkede underdimensjonerte overvannssystem på steder
hvor overbelastning medfører store
økonomiske konsekvenser.
Situasjonen tilsier derfor at man
ikke bare bør søke etter å bruke
flere alternative metoder i og
langs urbane gatesystem, det må
prioriteres!

«Det farlige vegvannet»

Vann kan ha en enormt ødeleggende

effekt på en veg. Bæreevnesvikt for
å ta et eksempel.
Vegkonstruksjonen, som har sin
bæreevne ved at massekornene
presses sammen og skaper friksjon,
inneholder også luft (porevolum)
og noe vann. Når vegen påføres
belastning komprimeres massen,
og det oppstår spenninger som
tas opp av friksjonen. Dersom
massestrukturen inneholder mye
vann, vil noe av spenningen bli
tatt opp av vannet. Vannet vil da
forsøke å drenere ut gjennom
porestrukturen. Inneholder vegkonstruksjonen mye finstoff vil vannet
presse massekornene fra hverandre,
og redusere i bæreevnen.
Poenget er at vi vet hva årsaken
til problemene er, men av en eller
annen grunn forskrekker det oss så
mye at vi ikke tørr å ta sjansen på
noe annet enn å lede vannet bort.

Kunnskap basert på teori og
erfaring

Ingen prosjektering er uten risiko.
Prosjekteres det for eksempel for
lite eller for bratt, får dette
konsekvenser. Likevel prosjekterer vi ikke større og sikrere enn
nødvendig. Hvorfor? Jo, fordi vi
med beregninger, teori, erfaring og

normbeskrivelser har tilegnet oss
kunnskap som gjør at vi vet at dette
fungerer og er tilstrekkelig.
Nye utfordringer krever nye tverrfaglig sammensatte løsninger. Vi
må akseptere at vi står ovenfor
nye utfordringer, hvor overvann
fra
urbane
gatesystem
må
håndteres alternativt på områder
med knapphet på areal og
med usikre infiltrasjonsforhold.
Overvannshåndtering skjer ikke
lenger gjennom ett enkelt system,
men gjennom sammensetninger
av flere system i et hierarki som
hver for seg håndterer overskuddet som forrige system ikke
klarte å håndtere.
Vi må slutte å vurdere om løsningen
passer til stedet, og heller spør hvor
mange løsninger trenger stedet.
Så hvorfor fremstår ikke LOH alltid
som et alternativ? Er det for mye
usikkerhet knyttet til kostnader,
risiko
og
vedlikeholdsrutiner?
De fleste mener at det er bedre å
betale litt mer for et system man
vet fungerer, enn et “bedre” system
man er usikker på.

Synliggjøring av usikkerhet

Det trengs føringer på hvordan
dette kan gjøres, og hvilke
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løsninger som kan implementeres
hvor. Vi kan ikke forvente at hver
en konsulent har innovative, nytenkende løsninger, eller at
kommunen innehar tilstrekkelig
kunnskap til å godta en slik løsning.
Enkle, sikre, og økonomisk trygge
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standardløsninger fremstår derfor
som en nødvendighet dersom
erfaringer skal gjøres.
Paradokset blir at normer og
håndbøker nettopp baseres på
erfaringsdata. Noe som betyr at
noen er nødt til å ta risikoen med å

implementere alternative løsninger
basert på internasjonale erfaringer,
teori, beregninger og tverrfaglig
kunnskap.
Er dette konsulentens ansvar, eller
kommunens? Og hvem skal ta
risikoen?

OFU og kommunalt samarbeid

I Sandnes har COWI, på vegne
av Skjæveland Eiendom, prosjektert omlegging og utbygging
av en 210m lang vegetappe
i Vagleskogveien. Vegavrenningen
håndteres her i sin helhet av
alternative metoder.
Det er satt ned fire IFS-sandfang,
med innstøpte inspeksjonsluker i
kumbunnen. Ett av sandfangene
håndterer “seg selv” ved at overløp
er koblet til drensledning i et
større pukkmagasin, og to leder
overløpsvann via infiltrasjon i
pukkgrøft ned til et ø2500 IFS
som i tillegg fungerer som et
fordrøyningsmagasin. Det installeres vannmålere på både inn- og
utløp, og det settes ned hjelpesluk
slik at både avrenning og drensvann blir målt. På den måten kan
vi danne oss erfaringer med hvor
mye vann som virkelig infiltreres,
og hvordan pukkmagasinet under
påvirkes over tid.
På bakgrunn av dette har Sandnes

kommune inngått en avtale om
overtakelse etter 5 år, dersom det
gjøres positive erfaringer. Hvis ikke,
må anlegget tilkobles offentlig
ledningsnett iht. norm. Risikoen er
på denne måten skjøvet helt over
på Skjæveland.

Dokumenterer infiltrasjon

COWI har også deltatt i prosjekteringen av et offentlig forskning- og
utviklingsprosjekt inne på Multiblokks område ved Vagleskogveien. Det bygges ny adkomstveg
og ny parkeringsplass, som delvis
skal anlegges med permeabel
industristein. Hensikten er å påføre
steinen ekstrembelastning, både i
form av trafikklast fra den daglige
massetransporten inn og ut fra
området, og i form av nedbør,
ved at parkeringsplassen med tett
industristein leder alt overvann
ned til et permeabelt parkeringsfelt. Vann som ikke infiltreres vil gå
via IFS-kummer, og eventuelt til
fordrøyningsmagasin. Alt hånd-

teres lokalt, og alt måles.

En dårlig erfaring er fremdeles
en erfaring

Vi vet ikke hvilke erfaringer vi
vil gjøre oss, men resultatene vil
uansett over tid gi oss tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer,
og hva som kan gjøres bedre.
Sandnes kommune skal berømmes
for å ha satset på et alternativt prosjekt, og for å ha innført
infiltrasjonssandfang som et overvannstiltak i sine bestemmelser.
Likevel er det ikke sannsynlig at en
privat utbygger vil påta seg risikoen
for et forskningsprosjekt.
Kommuner må i større grad være
villig til å påta seg risiko, og konsulenter må prioritere alternative
løsninger. Venter vi til vi må, er det
for sent. Det er vårt ansvar.
Et kinesisk ordtak sier at “en reise
på tusen mil begynner med ett
skritt”. COWI, Sandnes kommune
og Skjæveland-gruppen har tatt ett.
“Kommer du?”
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Et Basalprodukt blir til:

Del 2 - mottak og legging
I forrige VA-forum beskrev vi
produksjonsprosessen for et
Basal-produkt, fra råstoff til
testing. Her følger vi produktet
frem til grøfta.

Betongvarefabrikkene kan levere rør
og kummer helt frem til grøftekanten,
forutsatt at det er kjørbar vei helt
frem.
Ved levering skal mottakeren av
betongvarene visuelt kontrollere at
produktene er i samsvar med bestillingen og uten skader.
På anleggsområdet må betongrør og -kummer lagres på stabilt og flatt underlag, skjermet fra
anleggsvirksomheten.
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Kontroller: Overflater og finish,
eventuelle håndteringsskader, pakninger og tillatt leggedyp.

Stabil lagring

Når betongproduktene lagres på
anleggsområdet, må en påse at
underlaget er plant og stabilt, og at
det har tilstrekkelig bæreevne.
Kumringer skal lagres stående, med
maksimalt tre i høyden. Betongrør
som er levert på pall fra fabrikken,
lagres med maksimalt to paller i
høyden. Ved stabling av rørprodukter legges det nederste laget på strø,
for eksempel 2” X 4” plank, slik at
rørene ligger opp av terrenget
Falsrør lagret på utelager hos en betongvareprodusent.
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Til venstre:
Rør og konstruksjoner i vegkroppen blir utsatt for
enorme belastninger lenge før vegen åpnes. En
fullastet dumper kan gi en belastning som langt
overstiger det vegen er bygget for. På bakgrunn
av dette bør det benyttes robuste produkter.
Under:
Benytt kun godkjent monteringsverktøy.
Her monterer Entreprenør Mellemstrand et ig-rør
DN 1400 med den største Basal Pipelifteren.
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Fjern sand, grus og eventuelt annet smuss fra spissenden og muffeenden
før montasje. Bildet er tatt på et anlegg i regi av Entreprenør Mellemstrand
i Sandnes.

og ikke fryser fast vinterstid. Stabelavslutningen må sikres forsvarlig slik
at ras ikke kan forekomme.
Ved stabling av mufferør skal hvert
annet lag endesnus, slik at muffene
stikker utenfor rørstammen. Ved
stabling av falsrør skal annet hvert lag
endesnus.

Følg anvisningen

Før rør og kummer monteres skal
spissende og muffe rengjøres.

Benytt godkjent glidemiddel, og smør på et tynt lag. Bildet er tatt på et
anlegg i regi av Entreprenør Mellemstrand i Sandnes.

Kontroller samtidig at røret, eventuelt
kummen, er skadefri. Også produktkvaliteten og leggedybden skal
rutinemessig kontrolleres før montering. Fjern eventuell EPS som er i
ig-pakningen og smør spissenden
med godkjent glidemiddel. Det skal
ikke benyttes for mye glidemiddel.
Ved håndtering og montering av
rør, rørdeler og kummer skal det kun
benyttes godkjent løfte- og monteringsverktøy. Falsrør og -kummer

har innstøpte løfteankre. Eventuell
is eller betongrester rundt løfteankeret fjernes før montering av
løfteutstyret.
For
detaljert
beskrivelse
av
grøfteutforming, montering og løfteverktøy, se Basals Leggeanvisning.
Denne ligger på www.basal.no, under
Teknisk informasjon og foreligger
både i norsk og engelsk utgave.
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Kvalitetsoptimalisering
Forbedring og standardisering
av produkter og løsninger er
blant hovedoppgavene til Basal.
Intern kompetanse, eget teknisk
utvalg og eksterne krefter bidrar
til optimale løsninger for sluttbrukerne.

Basals tekniske utvalg arbeider for
normering og standardisering av
Basals produktprogram, for å ivareta
at denne til enhver tid er kvalitetsmessig og produksjonsmessig optimal.
Teknisk utvalg er rådgivende for det
tekniske arbeidet i Basals regi og har
beslutningsmyndighet knyttet til
Basal Standard. Utvalget består av fem
representanter fra Basals medlemsbedrifter, valgt av Basals styre. For tiden
består Teknisk utvalg av formann Geir
Lillebø fra Skjæveland Cementstøperi,
Jon Pettersen fra Loe Rørprodukter,
Geir Birkeland fra Førde Sementvare,
Jørn Ulvestad fra Brødrene Ulvestad
Cementvarefabrikk og Gudmund
Thomassen fra Ølen Betong. Terje
Reiersen, teknisk direktør i Basal, er
sekretær i Teknisk utvalg.

Kontrolleres utenfra

Basal Standard er den felles produktog kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon og
som sikrer ensartede og omskjøtbare
produkter uavhengig av produsent.
Kontrollrådet for Betongprodukter
kontrollerer at bedriftene overholder produktstandardene NS 3121 for
betongrør og NS 3139 for kummer og
Basal Standard.
I tillegg har Basal en særskilt ekstrakontroll. Til å utføre denne leier Basal
kompetanse fra en person som kjenner
alle aspektene ved produksjonen og
Basal Standard. Han kontrollerer alle
Basals medlemsbedrifter. Under disse
kontrollene vurderer han blant annet
overflater, merking, vektangivelser,
ankere, resepter, prøveomfang og
mye mer. Han fotograferer og noterer
avvik, og går gjennom funnene med
bedriftens tekniske personale.
Erfaringer fra kontrollene som
gjennomføres danner også grunnlag
for tema på Teknisk fagmøte. Disse
gjennomføres hvert annet år, og
samler kvalitetsledere, kontrollører og
teknisk personell fra alle bedriftene.
Målet med Teknisk fagmøte er både
kvalitetssikring, kvalitetsheving og
kompetanseoverføring.

Produkter som finnes i Basal Standard har blitt behandlet og godkjent
i Basals Teknisk utvalg.
Fra venstre: Jon Pettersen (Loe Rørprodukter AS), Geir Birkeland (Førde
Sementvare AS), Terje Reiersen (Basal AS), Gudmund Thomassen (Ølen
Betong AS), Jørn Ulvestad (Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS)
og Geir Lillebø (Skjæveland Cementstøperi AS)
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Ressurskrevende

Før salg av nye Basal produkter,
gjennomføres omfattende typeprøving. Når for eksempel nye rørpakninger tas i bruk i Basals program,
typeprøves disse på følgende måte:
To rør monteres, det settes på endepropper og så vertikalbelastes skjøten
med flere tonn trykk. Under testingen
påføres en betydelig vinkelendring,
samt et vanntrykk på 0,5 bar (fem
meter vannsøyle).
– Vi har også testet pakninger i ig-rør
med ti og femten meter vannsøyle
forteller Terje Reiersen.
Testene utføres ofte hos Loe Rørfabrikker. Landets desidert største produsent
av VA-produkter stiller både fabrikken
og personellet til rådighet, slik at de
innledende typetestene gjennomføres
under optimale forhold.
Bare i typetesting har det gått med flere
årsverk i Basals regi. Alle produktene
i Basal standard er kvalitetssikret og
testet før kommersiell produksjon kan
starte. Når Basals medlemsbedrifter
holder seg innenfor formmålene som
er angitt i Basal Standard, oppfyller
bedriftene kravene til tetthet.

Nulltoleranse
for ulykker i
norske vannkummer
Det skal bli nulltoleranse for
ulykker i norske vannkummer.
Rørinspektører, entreprenører,
medarbeidere innen brann- og
redningstjeneste og ledningseiere skal føle seg trygge når
de arbeider i vannkummer.
Forutsetningen er imidlertid
at konklusjonene fra et omfattende prosjekt om kumsikker-

het i regi av Rørinspeksjon
Norge blir fulgt opp som et
krav i norsk vannbransje.
Av Odd Borgestrand

Leder av Rørinspeksjon Norge (RIN),
Finn Jenssen, slår fast at sikkerhet må være hovedfokus. Vi kan
ikke leve med at rørinspektører og
andre yrkesgrupper som må ned i

en vannkum mener de kan være i
livsfare. Forskyvninger av forankring
og korrosjon av festemateriell i
vannverkskummer har vært og er
et stort problem, slår han fast.
Fagbladet VVS aktuelt fikk for få
uker siden melding om en ulykke
der en rørinspektør var i livsfare.
Ulykke skjedde i en av de store
kommunene i landet. Saken er
oversendt
Arbeidstilsynet
og
det er full intern granskning i den
aktuelle kommunen.

Anleggsrørlegger Henning Karlsen i Råde
Graveservice har 14 års erfaring fra arbeid
med rørledninger og kummer. Han er svært
bevisst på at en kum aldri skal stå under
trykk når det utføres arbeid i en kum.
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Da Rørinspeksjon Norge satte
kumsikkerhet på dagsorden kunne
både ledningseiere og entreprenører rapportere om tilsvarende uheldige episoder. Det var
eksempler på feilmontering av
prefabrikkerte løsninger og feil
montering av ventiler, armatur og
forankringsløsning i vannkummer
under grøfteutførelsen. Det har
også blitt presentert flere eksempler på mangelfull prosjektering.
Bransjen har opplevd ett dødsfall,
riktignok i en kum med plassbygd
konsoll, og vil ikke at dette skal
gjenta seg.

Komplekse kummer

Vannverkskummer har en rekke
funksjoner. De forsyner det
lokale brannvesen, er sentrale for
avstengning av vann ved lekkasjer og tilkoblinger. Videre handler
det om kontroll av rørsystemets
tetthet, for å ta vannprøver for
analyse av vannkvalitet, desinfisering, rengjøring av vannledning og
måling av trykk og vannmengde.

Slo alarm

Det var trykkprøvingsspesialisten
Kåre Aabye i Vann og Rørservice
AS på Hønefoss som først slo alarm
da han i 2011 skulle trykkprøve
en ny hovedvannledning, og
opplevde at armatur i tre av seks
kummer forskjøv seg, på det meste
hele 18 cm.
Han har i en årrekke ledet faggruppa for tetthetsprøving og
desinfisering i Rørinspeksjon Norge
og er svært fornøyd med at RIN tok
tak i problemstillingen og nedsatte
et bredt sammensatt utvalg for å
rydde opp i problemene.
– Det er viktig å rydde opp i de
forskjellige
konsoll-løsningene
som er på markedet. Mange av
konsollene som tilbys er direkte
farlige, mener Aabye. Det er
spesielt problemet med forankring
til konsoll som bekymrer ham.
Han håper de nye kravene som RIN
nå fremmer vil føre til en tryggere
arbeidshverdag. Det er viktig at
norske kommuner, som står som
eiere av ledningsnettet stiller
krav i henhold til den nye kravspesifikasjonen som nå kommer.
Denne spesifikasjonen må følges
hver gang man skal bytte- eller
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bygge om en kum, mener Aabye.

Økte kostnader

Han er kjent med at produsentene
mener kravspesifikasjonen vil føre
til økte produksjonskostnader på
prefabrikkerte kummer.
– Når det gjelder sikkerheten til
mannskaper, kan man ikke måle
dette i noen få hundre- eller
tusenlapper, sier trykkprøvingsspesialisten Kåre Aabye, som
mener de nye kravene også vil virke
skjerpende også på det arbeidet
som rådgivende ingeniører må stå
for.
– Det er ikke få eksempler på feil
og mangelfull kum-prosjektering
vi har blitt servert. Vi har mange
eksempler på at konsulenter
tegner vannkummer, og overlater
til produsenter og/eller entreprenører å løse forankringer. Mye
har gått bra opp gjennom årene,
men det er også flere eksempler
på det motsatte. De fleste tilfellene relaterer seg til feilmontering i
grøfta, men det er også eksempler
på komplette vannkummer levert
fra produsent, som er underdimensjonert og svikter under trykksetting, opplyser VA-rådgiveren Arve
Hansen i VA teknikk i Drammen.
Sammen med rådgiverkollega Tom
A. Karlsen i COWI as i Fredrikstad
og VA-senioren Yngvar Heimstad,
med lang fartstid i Drammen
kommune, har han hatt ansvaret
for rapportering og koordinering
av dette prosjektet. 13 kommuner
og 10 private firma, foruten Maskinentreprenørenes Forening og
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) har støttet opp om
prosjektet i regi av Rørinspeksjon
Norge.

Store krefter

– Kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer vil være til god
hjelp for å forstå alle krefter som
virker på en kumkonstruksjon og
kan således benyttes til opplæring
i VA teknikk. Håpet er at man skal
unngå “Petter Smart løsninger” som
gjør ansvarsforholdene uklare.
Det sier rådgivende ingeniør i Cowi
AS, Tom A. Karlsen, som opplyser at
Kravspesifikasjon omfatter dimensjonsspekteret fra og med DN 100
til og med DN 400. Rørdimensjoner

utenfor dette dimensjonsspekteret
skal dimensjoneres og prosjekteres
i hvert enkelt tilfelle.
Karlsen understreker at spesifikasjonen også fremhever at kummen
er en systemløsning som består
av mange komponenter, involverer flere aktører, samt lokale
geotekniske forhold. Ingen løsning
er sterkere enn det svakeste ledd.
Målet med Kravspesifikasjonen er
“null toleranse” med hensyn på
ulykker, sier han.

Flere reaksjoner

Teknisk sjef Anders Nygård hos
ventilprodusenten Ulefos Esco AS,
mener at den nye Kravspesifikasjonen vil stille strengere krav til
produsentene av konsoller, armatur
og betongkummer.
– Nå stiller alle med like forutsetninger i konkurranse med de andre.
I den senere tid har det vært noen
”cowboy løsninger” som ikke lenger
vil bli mulig å benytte. Det vil gi
bedre sikkerhet i kummene, sier
han.
Teknisk direktør Terje Reiersen
i betongprodusenten Basal AS
bekrefter at det har vært for
mange tilfeller av feil bruk og feil
montering av armatur og konsoll.
I tillegg har konsulentene vært
fraværende med hensyn til å
dimensjonere tilleggslaster fra for
eksempel bend eller dimensjonsøkning.
– Ved at det nå er laget en omfattende kravspesifikasjon, samt
en manual for statisk beregning av
opptredende krefter, er vårt håp at
både byggherrer og konsulenter
vil ta grep for å integrere kravene.
Ved også å stille krav til kompetanse
til montering av armatur i kum som
systemleveranse vil vi kunne være
trygge på at vannkummen vil være
en sikker arbeidsplass, sier Reiersen.
Basal har 19 medlemsbedrifter og
er landets største leverandør av
betongrør og -kummer.

Sikre spesifikasjoner

– I Bærum kommune har vi sterkt
fokus på kumsikkerhet. Det er
derfor blant annet gjennomført
kurs i regi av Norsk Vann for å synliggjøre de kreftene som skal ivaretas i
ledningsnett og kummer.
Det sier spesialingeniør Frode

På vegne av Rørinspeksjon – Norge har VA-senioren i Drammen kommune, Yngvar Heimstad (t.h) og Arve Hansen i VA teknikk AS i Drammen (t.v) ,
sammen med rådgiver Tom A. Karlsen i Cowi, hatt ansvaret for rapportering og koordinering av arbeidet med rapport om kumsikkerhet.

Berteig i Bærum kommunes
VA-avdeling.
– Kommunen bygger derfor nye
kummer etter prinsippet «belte og
bukseseler». Det er en regel om
ikke å arbeide med rørmontering i
kummer under trykk. Derfor er det
flott at RIN nå setter kumsikkerhet
i fokus, slik at vi kan få sikre, gode
og entydige spesifikasjoner på
prefabrikkerte vannkummer, sier
Berteig.

Menneskelige faktorer

Østraadt Rør på Sandnes er også
blant landets ledende produsenter av betongrør og kummer.
Teknisk sjef Odd Sverre Hunsbedt
i Østraadt Rør mener produsenter
av vannkummer ikke alltid har
fått nødvendige opplysninger
fra prosjekterende konsulent om
kraftøkning på grunn av nye rørtyper
og dimensjonsoverganger.

Et annet gjentagende problem
har vært at rør og armatur ikke er
blitt montert ifølge produsentenes
anvisninger. Ny Kravspesifikasjon
medfører forsterkede konsoller
inklusiv kum med strengere uttesting. Ansvaret for dokumentasjon
og korrekt bruk, samt montering av
armatur, blir bedre ivaretatt med de
nye kravene, mener han.
Han vil likevel understreke at selv
om det nå kommer nye krav er det
alltid en menneskelig faktor med i
bildet.
– Vi vil nok oppleve at det fremdeles
kan forekomme nestenulykker. De
vanligste årsakene til disse ulykkene
er nemlig manglende prosjektering, feil utførelse og at monteringsanvisningen fra produsentene ikke
blir fulgt, sier han.

skal innarbeides i et VA-/Miljøblad i nærmeste fremtid. For å
sikre kompetansen hos personell
som skal montere prefabrikkerte vannkummer i henhold til
Kravspesifikasjonen, er det overfor
Norsk Vann fremlagt et forslag om
administrasjon og oppfølging av
et «Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs» (KPK-kurs), med
teori og praksis over en arbeidsdag.
Der håper vi også at flest mulig
av konsulentene deltar. Det er de
som produserer flest tegninger av
vannkummer i dette landet. Da er
det bare å håpe at ledningseierne
stiller seg bak Kravspesifikasjonen
så raskt som mulig, og at flest mulig
deltar på KPK-kursene, sier rådgiver
Arve Hansen i VA teknikk AS.

Kursing

Resultatet av Kravspesifikasjonen
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Jaro: Effektiv,
stor og trivelig i nord
Basals nordligste medlem
ligger i Alta. I 25 år har eierne
satset på stabil drift, vekst og
fornying. Det gir resultat.

Jaro as er en betydelig betongvareprodusent med tre bein å stå
på. Bedriften er verdens nordligste
elementprodusent, leverer ferdigbetong og fremstiller VA-produkter.
Det siste store elementprosjektet
var Sykehushotellet i Tromsø. Nylig
leverte Jaro også alt av elementer
til et omsorgsboligprosjekt med
parkeringshall i Hammerfest. Den
leveransen var større enn sykehushotellet, som har 16 etasjer. I fjor
åpnet en ny parsell av E6 Alta Vest,
med Kåfjord bru. Til brua var Jaro
en av ferdigbetongleverandørene.
De leverte også alt av VA-varer til
vegparsellen.
Jaro as har 40 ansatte og kan vise
til solide resultater med jevn, god
utvikling. Det hele startet med rør.

med fabrikanter som prefabrikkerte
betongvarer. Da krigen var over tok
han idéene med seg nordover og
hjem, og i 1946 etablerte han egen
betongvareproduksjon i Alta. Han
støpte vegrør og kumelementer.
Etter hvert også kantstein til veger
og betongstein til å mure bygninger
med. Betongsteinen var på sett og
vis forløperen til betongelementene, som er en stor del av dagens
virksomhet.
Grunnleggeren videreutviklet med
tiden både produksjonsspekteret
og driften, til han på 1970-tallet fikk
reist et nytt, moderne industribygg
ved flyplassen i Alta.
Sommeren 1989 ble bedriften solgt
til dagens eiere, maskinentreprenør
Jan Opgård og bygningsentreprenør Roald Johansen. De kalte
firmaet Jaro as.

Betydelig investeringsvilje

Opprinnelig
dømte
bransjen
bedriften så og si nedenom og
hjem. De nye eierne overtok i trange
tider, og var opptatt av å holde

gjelden nede. Derfor startet Jaro
nøkternt og forsiktig. Fabrikkbygget
fra 1970-tallet var funksjonelt
og stort nok, og driften fortsatte
der den første tiden. Bygget var
imidlertid ikke tilstrekkelig til å
romme en ny produksjonslinje for
hulldekker, og eierne ønsket vekst.
I 1998 tok de et stort skritt, og flyttet
Jaro inn i dagens produksjonsanlegg. Det ligger på Arones industriområde, hvor bedriften har en tomt
på 36 mål og 6000 kvadratmeter
bebygd areal. Eierne innredet det
gamle bygget til annen drift, med
tiden ble det solgt og det er fortsatt
i bruk.
– Jan Opgård og Roald Johansen
er opptatt av jevn oppgradering av
produksjonsutstyret og logistikken.
Hvert år investeres det betydelige
beløp. Siste investering, i 2012
og 2013, var to nye blandere, nye
vekter og nytt styresystem, forteller
daglig leder Olav Jørgensen.

Silkeglatte overflater

Bedriften leverer elementer i

Betonggründer

Bedriftens grunnlegger var i Sverige
under krigen. Der ble han kjent
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I fjor åpnet denne veien, en ny parsell av E6 Alta Vest.
Basals medlem i Alta leverte alt av VA-varer til prosjektet.

hele
Tromsø
og
Finnmark.
VA-produkter selger de hovedsakelig i Nord-Troms og Finnmark.
I tillegg til egenproduserte varer,
selger de produkter fra andre Basalmedlemmer.
– I et fylke med knappe 70 000
innbyggere er det grenser for hvor
store mengder VA-produkter som
trengs, minner daglig leder Olav
Jørgensen om.
Utvikling i infrastrukturen er
imidlertid viktig også i nord, og
Jaro har hatt store leveranser til
vegprosjekter. Når betongvarebedriften beskrives som en
betydelig aktør i lokalmiljøet,
skyldes det nok likevel elementproduksjonen. Der er de store. I
2006 vant virksomheten velfortjent
prisen som årets elementfabrikk
fra
Betongelementforeningen.
Produsenten benytter selvkomprimerende betong, og oppnår meget
god kvalitet og glatte overflater på
produktene sine.

Liten gjennomtrekk

Det er Olav Jørgensen som forteller.
Han er utdannet ingeniør, har vært
produksjonsleder i trevarebransjen i 14 år og har arbeidet med
konstruksjon og produksjonsledelse i betongbransjen i 19 år.
I 2008 tiltrådte han stillingen
som daglig leder i Jaro. Helst vil
Jørgensen snakke om virksomheten og de ansatte.
– Få med at bedriften fyller 25 år i
år, og at vi har ansatte som har vært
med helt fra starten. Vi har en stabil
arbeidsstokk og 17 ansatte med
fagbrev.
Olav Jørgensen har allerede fortalt
at de har det stabilt hektisk, egentlig i travleste laget. Presentasjons-
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runden i administrasjonen avslørte
også at de ansatte har oppgaver
nok, alle sammen. Likevel preges
virksomheten av en behagelig,
åpen og vennlig atmosfære.

Ryddige med “Lean”

I 2012 tok Jaro i bruk Lean-systemet.
– Det er mye å hente på å ha det
ryddig. Orden gir god HMS-standard
og effektiviserer alle prosessene,
mens en rotete produksjon koster
penger. Ofte settes det inn ad-hocrydding for å få ting bedre, og så
rotes det til igjen. Når vi følger Lean
klarer vi å ivareta ryddigheten til
enhver tid, forklarer han.
I tillegg til økt effektivitet, sparer
ryddige arealer de ansatte for den
frustrasjonen som ineffektivt arbeid
ofte gir.

Fabrikk-fordeler

– Vi mener at det også er viktig å ha
gode prosedyrer for selve produksjonen. Alle operasjoner som gjentas
skal standardiseres. Det gir bedre
prosesser, sier den erfarne lederen.
Ved bedriften har de en bevisst
holdning til at elementproduksjon
i stor grad handler om at bygging
av vegger, dekker, søyler og bjelker
er flyttet inn i en fabrikk. Samt
fordelene ved at elementene blir
fremstilt i kontrollerte former,
hvor alt er tilrettelagt for optimal
industriell fremstilling ved stabil
temperatur.
Jaro er også opptatt av logistikken,
som på alle måter har stor betydning for resultatene.

Oversikt over alt

På elementsiden er Jaro i ferd med
å ta i bruk et sporingssystem. Alle

elementene merkes med strekkoder og registreres fortløpende fra
tegningen, gjennom produksjonsprosessen og lager, til de er lastet
på bilen og levert. Målet er å ha full
oversikt over samtlige elementer til
enhver tid. Lastelistene genereres
ut fra systemet.
– Hvis vi laster og leverer feil
element, får byggeplassen et
produkt de ikke har bruk for. Når
alle lagerlokasjonene er registrert,
unngår vi leting. Dette er spesielt
viktig om vinteren. Når vi nå
registrerer alt fortløpende, har vi
full kontroll på hva som er lastet
og levert. Mangler det ett element,
får vi en feilmelding. Fordi listene
oppdateres fortløpende, har vi full
oversikt over det som eventuelt
mangler, til alt er på plass, beskriver
han.
Foreløpig er sporingssystemet ikke
tatt i bruk på VA-siden, sannsynligvis blir det innført også der med
tiden.

Lyse utsikter

Jaro har god lønnsomhet og avkastning. Olav Jørgensen berømmer
gode kunder, samt eierne.
– De følger opp driften blant annet
ved å investere i stabil fornyelse.
Hadde det ikke vært for dem, hadde
vi ikke hatt anledning til å oppnå de
gode resultatene vi kan vise til de
siste årene.
– Hva med fremtiden da?
Han ser opp og smiler. Det skjer
mye i nord for tiden.
Utbyggingen av E6 Alta Vest har
betydd mye de siste årene og den
skal fortsette lenge ennå.
Statnett bygger ny kraftlinje fra
Balsfjord til Skaidi, hvor veiene til
Hammerfest, Alta og Nordkapp

Prosjekt og
markedsområder

Daglig leder ved Jaro,
Olav Jørgensen.

Innen VA leverer Jaro til diverse
anlegg i hele Vest-Finnmark og
Nord-Troms. Det største pågående
enkeltprosjektet er knyttet til
opprusting av E6 Alta Vest, hvor Jaro
har levert betongkummer og -rør
siden 2011. Jaro har også avtale om
levering av kommunalvarer til det
som er kontraktfestet frem til 2016.
Forhåpentligvis kommer det også
veg i dagen og tunnel fra Langnesbukta til Storsandnes etter 2016,
det prosjektet vil med høy sannsynlighet vare frem til 2018.

krysses. Oljeindustrien i Hammerfest skaper ringvirkninger. Nordområdesatsingen får betydning på
alle områder, og vil også dryppe
på Jaro. I tillegg skal det investeres
i ny linjeutbygging, noe som vil
involvere hele næringslivet. Så skal
staten og kommunene bygge to
nye sykehus i Finnmark. I Alta er det
ikke sykehus, men et helsesenter,
som skal bygges ut. Dessuten er
oppdrettsnæringen i en utviklings-

fase, den representerer en storindustri med betydelige behov
både for veier og bygninger.

Gjør det enkelt

Daglig leder i Jaro, Olav Jørgensen,
har god kjennskap til markedsområdet sitt. Innimellom har han
også fortalt om planer for ombygging av administrasjonsbygget og
endringer ved lastestasjonen for
ferdigbetong. Bedriften ruster seg

for fremtiden og alt ligger til rette
for fortsatt vekst og høy trivsel
hos Jaro, landets nordligste Basalmedlem. Men hva med navnet,
hvor kommer ”Jaro” fra?
Eierne gjorde ikke ting unødig
komplisert, da de etablerte
virksomheten for 25 år siden. ”Jaro”
er en forkortelse for ”Jan” og ”Roald”,
fornavnene til eierne. Det enkleste
er ofte det beste.

Optikum i tunnel
På E6 Frya-Vinstra er Optikum DN 650
benyttet til inspeksjonskummer på
overvannsledningen i tunnel.
Loe Rørprodukters avdeling
Sør-Trøndelag har levert 54 Optikummer
til dette formålet på prosjektet.
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Utredning om
vegvannet og
utvalg for
overvann
Hvem eier overvannet, hvordan
kan vi begrense skader forårsaket av klimaendringer, hvem
skal betale, hvor mye ”vann på
avveie” må vi være forberedt på
at blir en normaltilstand og hvem
skal bestemme hvor flomveiene
skal være?
Klimaendringene gir økt tilførsel
og avrenning av vann fra veger, og
dermed også større utfordringer for
vegforvaltere og de kommunale avløpsanleggene. Ansvar, grensesnitt, jus,
økonomi og forvaltning er faktorer
som må avklares når det gjelder fremtidig håndtering av overvann i gater og
øvrige urbane områder.
I vår utga Norsk Vann i samarbeid med
Vegdirektoratet og Vegforum for byer
og tettsteder rapporten «Håndtering
av overvann fra urbane veger» (Norsk
Vann rapport 200/2014). Arbeidet
startet sommeren 2013, som et samarbeidsprosjekt initiert og finansiert av
Norsk Vann og Vegdirektoratet.

Bred problemstilling

Prosjektleder for arbeidet har vært Elin
Riise i Norsk Vann. Styringsgruppen
for prosjektet har for øvrig bestått av
representanter fra Norsk Vann, Vegdirektoratet og kommunen. Målet med
sammensetningen var å sikre at hele
kompleksiteten ble representert og
ivaretatt.
Følgende personer utgjorde styrings-

gruppen: Kristine Flesjø fra Vegdirektoratet, Ann-Janette Hansen
fra Fredrikstad kommune - VBT/
KS, Toril Hofshagen fra Norsk Vann
samt prosjektlederen Elin Riise. Sivilingeniør Christen Ræstad, som driver
eget firma innen VA-rådgivning,
var
forfatter av rapporten.
Kommunesektorens organisasjon
KS oppnevnte Vegforum for Byer og
Tettsteder (VBT) til å representere
kommunene i prosjektet. I tillegg
har en referansegruppe gitt innspill
under en workshop og kommet med
kommentarer til utkast til rapport (for
oversikt over personer i referansegruppen, se avslutningsvis).
I april 2014 oppnevnte regjeringen
et offentlig utvalg som blant annet
skal vurdere regelverket for kommunenes håndtering av overvann i lys
av det økte behovet for klimatilpasning. Utvalget skal også
foreta en bred vurdering av
overvannshåndteringen med vekt
på urbane områder. Rapporten
om vegvannet fremhever viktige
problemstillinger
innenfor
utvalgets mandat knyttet til både
ansvar og finansiering av overvann.
To av representantene i styringsgruppen sitter i utvalget, den tredje
sitter i sekretariatet for dette.

Kontroversielle forslag

I
rapporten
”Håndtering
av
overvann fra urbane veger” er det
ingen fasitsvar i form av en entydig
konklusjon. Årsaken er at det ligger
i utvalgets mandat å vurdere hele
regelverket knyttet til overvann,
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et mandat som omfatter mer enn
bare bestemmelsene for vegenes
overvann. Styringsgruppen har
imidlertid beskrevet fire alternative scenarier for forvaltning av
overvann på urbane veger. Valget
av løsninger skal vurderes av det
regjeringsoppnevnte utvalget og
deretter forhåpentlig følges opp i et
forslag til avklaring, eksempelvis i lov
om vass- og avløpsanlegg.
Hele styringsgruppen står for øvrig
bak hele innholdet i rapporten, uten
dissenser.
Å referere fra rapporten i sin helhet,
blir for omfattende. Stikkordvis er
det verdt å merke seg følgende
temaområder:

Temaklipp

Grunneier har ansvar for å håndtere
overvannet på egen eiendom.
Hva med takvann som renner ut
på offentlig veg? Takvann er som
oftest rent, men hvem har ansvaret
når takvann renner over veger og
blandes med forurenset vegvann?
Fra rapporten: ”Avløpsledningene
ligger vederlagsfritt i offentlig
veggrunn og vegforvalterne betaler ikke for å føre overvannet til de
kommunale
avløpsledningene.”
“Hvem skal betale for etablering og
drift av flomveger?” Og “Beregninger
fra Danmark, Sverige og Tyskland
viser at 25 – 40 prosent av kommunens avløpskostnader kan knyttes
direkte eller indirekte til håndteringen av overvann fra bygninger,
øvrige eiendommer og fra offentlige
gater, veger, plasser og parker.”
Ifølge rapporten har kommunene
våre 23 500 kilometer overvannsførende ledninger. En anslår at
20 000 kilometer mottar overvann
fra veger, i hovedsak i urbane
områder. Av dette er om lag 7 000
kilometer fellesledninger. Overvannet fra eiendommer og veger er
ikke nødvendigvis forurenset, men
når så store mengder overvann
tilføres fellesledninger, utgjør det
en betydelig ekstrabelastning på
ledningene og landets renseanlegg.
Hvem skal dekke kostnadene til
rørnett og for rensingen? I flere
andre land, som vi gjerne sammenligner oss med, er det ordninger for
delte avløpsgebyr. Det vil si ett gebyr
for overvannet og ett for spillvannet.
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Skisserte alternativ

Rapporten skisserer fire scenarier
for forvaltning av overvann,
og anbefaler at det regjeringsoppnevnte utvalget drøfter disse.
■ 1: En pragmatisk eller regulert
samhandling mellom vegforvalter
og avløpsvirksomhet.
Scenariet likestiller vegforvalter
og avløpsvirksomhet som infrastruktureiere i et offentlig eid areal
(veggrunnen) som forvaltes i fellesskap. I så fall vil alt ansvaret for klimatilpasning ligge blandet og kanskje
uavklart på alle parter.
■ 2: Status quo. Dette innebærer
flere ulemper knyttet til uavklarte
eiendoms- og ansvarsforhold, samt
manglende planer og uavklart
ansvar for flomhåndtering med
påfølgende farer for ødelagte veger
og vannskader både på bygg og
anlegg.
■ 3: Vegforvalter tar styringen. I
så fall kan da vann- og avløpsvirksomheten måtte betaler leie for å
ha ledninger i veggrunnen. Da må
i så fall også veiforvalterne betale
overvannsgebyr.
■ 4: Avløpsvirksomheten tar styringen. I så fall vil vann- og avløpsanlegg ligge vederlagsfritt i vegen
og vegforvalter vil ikke betale
overvannsgebyr, idet disse to
ytelsene motregnes mot hverandre.

Konsekvenser og kostnader

Alle scenariene innebærer store
konsekvenser. Løsninger knyttet
til nye flomveier er blant disse. Skal
overvannet føres ut av vegen, skal
det ledes til flomveg i veggrøft,
midtrabatt og/eller ved ekstremt
vær, også føres i vegbanen? Skal
en dimensjonere vegareal som
flomveg, både for overvannet fra
vegene og for vannet fra arealene
omkring? Hvem har i tilfelle ansvaret
for disse flomvegene, og hvem er
myndighet i disse spørsmålene? Hva
med kostnadene? Skal utgiften for
tilrettelegging av gode flomveger
i veggrunnen dekkes over vegbudsjettet, avløpsbudsjettet eller
et separat budsjett for klimatilpasning?
Rapporten går ikke inn på tekniske

detaljer. Den vurderer juss, forvaltning, økonomi, roller og ansvar.
Forurensninger av overvannet og
andre forhold knyttet til det tekniske
er også viktig. Dette er imidlertid behandlet så grundig i mange
tidligere utredninger, at gruppen i
sitt arbeid i hovedsak forhold seg
til overvann i mengder, fremfor
vannkvalitet.

Trenger nye metoder

Temaene vi har arbeidet med er
vanskelige og har store samfunnsmessige betydninger. For å løse
oppgaven vår måtte det samarbeides godt på tvers av etablerte
grenser, forklarer forfatteren av
rapporten, sivilingeniør Christen
Ræstad.
Den erfarne fagmannen innen VA
roser styringsgruppens medlemmer
for å ha vist ydmykhet og respekt
for sammenhengene og hverandres
ståsted.
– Den gjensidige respekten og viljen
til å ta et helhetlig perspektiv, har
vært helt avgjørende for arbeidet,
understreker han.
– Klimautfordringene gjør at vi
ikke kan fortsette å behandle overvannet på den måten vi har gjort
til nå, ved å slippe alt ned i de
tradisjonelle avløpsanleggene. Vi
må begynne å innstille oss på at
avløp handler om: ”Hva gjør vi med
nedbøren for å unngå at den ender
i avløpsanleggene?”, mener Ræstad.
I så måte er prinsippet om ”Stop
Water where it drops” høyaktuelt
og desentralisert håndtering av
nedbøren vil, ifølge ham, blir helt
avgjørende.
– For å kunne håndtere utfordringene vi står overfor, må vi inkludere
metoder som er nye for oss, for
eksempel permeabel stein, sier
Christen Ræstad.
– Er det ett tema du spesielt vil
fremheve fra rapporten?
– Sandfangene blir neglisjert. Godt
vedlikehold av sandfang er helt
avgjørende for flomsikring. En del
kommuner neglisjerer dette, samtidig som det klages på at det er mye
sand og grus i avløpsnettene, svarer
han.
Rapporten inneholder for øvrig et
eget sandfang-vedlegg.

Fra Maridalsveien i Oslo. Foto: Lillian Solheim

Følgende personer har bidratt i referansegruppen:
Turid Åsen Olsgård (sekretær for Vegforum for byer og tettsteder), Ingunn Lindeman (Miljødirektoratet), Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Cecilie Bråthen (VAV, Oslo kommune), Trygve Petter Nilsen (Stavanger kommune-vei), Gunnar Mosevoll (Skien
kommune-VA), Kristin Bringedal (Stavanger kommune - VA), Gjert Egil Johansen (Tønsberg kommune - vei), Odd Grette (Statens vegvesen),
Erling Aass (Buskerud fylkeskommune - vei), Rune Berge (Bærum kommune - utbygging), Terje Lilletvedt (Kristiansand kommune byingeniør), Olav Nilsen (Trondheim kommune - VA), Tom Baade-Mathiesen (RIF og Norconsult AS), Johan Steffensen (Vapas), Hogne Hjelle
(Bergen kommune-VA), Jan Stenersen (Tromsø kommune – VA )og Tom Ausen (Oslo kommune - vei).
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Viktige faktorer for
pumpestasjoner
Pumpestasjoner for kloakk skal først og fremst være trygge og tette.
Andre vesentlige faktorer er effektiv drift og lave driftskostnader,
luktproblematikk og levetid.

■ MATERIALE
i maskinhuset og platen pumpen står på, bør være så solid at pumpene ikke forårsaker
vibrasjonsskade eller støy som er forårsaket av vibrasjon. Materiale i maskinhus, fundament
og sump bør være så varig som mulig, et realistisk anslag er 100 år.

■ TID ER PENGER
Velg standardprodukter for rask leveringstid, og produkter som lett lar seg tilpasse
terrenget.

■ OPPDRIFT
kan være en utfordring. Dette forebygges ved høy egenvekt.

■ DRIFT
av stasjonen bør være mest mulig automatisert. Det sparer driftspersonalet for arbeid
ved stasjonen og reduserer kostnader.

■ AUTOMATISERT
rengjøring av sumpen er en klar fordel og bør være enkel, og i stor grad automatisert.
En selvrensende sump vil hindre avleiringer og igjen - ivareta personalet, og redusere lukt
og kostnader.

■ VEDLIKEHOLDET
er en vesentlig faktor. I tillegg til automatikk for rengjøring av sump og pumpe, bør det
være enkelt å løfte ut pumpene for utbedring/utskiftning.

■ LUKTUTSLIPP
bør være på et minimum, aller helst ikke-eksisterende, både av hensyn til driftspersonalet
og naboer. Lukt gir dårlig arbeidsmiljø, og gir begrensninger for optimal plassering.

■ OPPVARMING
av stasjonen bidrar til økte driftsutgifter, derfor bør det velges løsninger som
forebygger unødige oppvarming.
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Basal
pumpestasjon
Basal pumpestasjon er utviklet
i samarbeid mellom Skjæveland Cementstøperi AS og
Partner Vannrens AS. Materialene er i hovedsak betong og
syrefast stål, stasjonen består
av prefabrikkerte elementer
og leveres komplett.
I Basal pumpestasjon er sump,
pumper og røropplegg montert på
en ramme som passer i en DN 2500
kumring. Kumbunnen har fall mot
en renne som munner ut i en liten
sump. I sumpen er det montert en
liten lensepumpe. Pumpene kan
dermed spyles og rengjøres før de
tas opp. Det er også montert ”vannpå-gulv”-giver som i tillegg til å
starte lensepumpa, også varsler om
eventuell lekkasje.
Kumringene leveres med høyde fra
2 meter til 0,5 meter, noe som gjør
det enkelt å tilpasse stasjonen til
terrenget.
Stasjonen kan også leveres med
tørroppstilte pumper på dekket.
Den mest benyttede løsningen
er at pumpene er på samme nivå
som bunnsump. Felles for begge
løsninger er at sumpen er lufttett.

Grunnmurplaten er bløtstøpt med
ensidig fall mot den ene langveggen. Selv om en velger å montere
pumpene på betongdekket, vil
betongen hindre vibrasjoner som
forplanter seg til resten av stasjonen
slik at støy blir så godt som helt
fraværende.
Overbygget er romslig nok til å
gi gode arbeidsforhold. Standard
størrelse er 2,4 x 4,0 meter. Dette
kan leveres i ulike klednings- og taktekkingsvariasjoner, og for eksempel
tilpasses lokal byggeskikk.
I sumpen er det verken pumper, rør
eller kabler, slik at sumpveggene
kan rengjøres med en roterende
veggvasker.
Det er 100 års levetid på betongproduktene og en regner med
samme levetid på syrefast stål.
Fordi pumpen står på solid betong,
forekommer det ingen vibrasjon
med påfølgende skader. Det er heller
ingen støy, som følge av driften.

Rimelig, trygg drift

Sump, pumper og røropplegg er montert på en
spesialtilpasset ramme klart til å heises ned i en
DN 2500 kumring.

Basal pumpestasjon er sammensatt av prefabrikerte produkter og kan derfor enkelt tilpasses
lokale forhold.

Kumringene i maskinrommet er
vanntette og pakning mellom
ringene tåler et vanntrykk på 5 m VS.
Det betyr at pumpestasjonen trygt
kan plasseres også nær sjø, eller i
områder med høy grunnvannstand,
uten fare for vanninntrenging.
Betongens egenvekt hinder som
regel faren for oppdrift.
Ventilasjonsvifta er koblet til lysbryteren og blåser frisk luft ned i
maskinrommet kun mens driftsoperatøren besøker stasjonen.
Dette betyr at oppvarmingskostnadene reduseres til et minimum.
Kloakksumpen er lufttett, derfor er
over- eller undertrykk ikke aktuelt.
Fordi sumpen er lufttett, er arbeidsmiljøet for driftsoperatørene radikalt
forbedret. Når avgasser fra sumpen
ikke tærer på elektrisk utstyr,
forlenges også levetiden på disse
komponentene.

Solid og varig

En prefabrikkert grunnmurplate
monteres på øverste kumring, med
pakning som sikrer tetthet. Platen
utgjør toppen på maskinrommet
og gulvet i det prefabrikkerte overbygget. Overbygget festes enkelt
til betongplaten med åtte gjennomgående bolter.
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Pumpestasjoner
bygget på erfaring
Støpte løsninger står i
mange herrens år. Fredrikstad kommune har innført
en førende beskrivelse for
pumpestasjoner basert på
betong og glassfiber.

I Fredrikstad kommune er det om
lag 190 pumpestasjoner, fordelt på
trykkøkningsstasjoner og kloakkpumpestasjoner, samt et betydelig
antall vannkummer, den største på
100 kvadratmeter.
Kommunens eldste pumpestasjoner
er fra 1970-tallet. Nå pågår en aktiv
utbygging av nye stasjoner, i tillegg
erstatter kommunen hvert år tre

Spesialtilpasset kumring forenkler montering på byggeplassen.
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gamle pumpestasjoner. Dette har
Fredrikstad kommune gjort i flere år.
Basert på egne erfaringer fra
bygging og drift, har kommunen
utarbeidet en teknisk beskrivelse
for nye pumpestasjoner. Denne
førende
løsningen
beskriver
kommunens
avdelingsingeniør
Per-Arne Thoresen for VA-forums
lesere.

Tykkelsen (tyngden) på gulvplata kan tilpasses slik
at oppdriftsfaren elimineres.

Tilrettelagt for utskiftinger

I de gamle pumpestasjonene står
sumpene under byggene. I disse
har en blant annet hatt problemer
med gass i overbyggene, med luktproblematikk og angrep på
elektriske
komponenter.
Nå
plasseres sumpene nedgravd på
utsiden, ca. to meter fra husene.
– Det skal være mulig å grave
mellom topp-platen over sumpen
og huset. Det skal også være mulig
å erstatte sumpen uten å måtte
rive huset, forklarer avdelingsingeniøren.
Sugerør og andre føringer legges
i kulvert i pumpehuset, da er det
tilgjengelige for fremtidige utskiftninger.
– Av HMS-hensyn benytter vi i all
hovedsak tørroppstilte pumper. I
tilfeller hvor det er for dårlig løfte-

høyde og dette ikke kan bli en
tilfredsstillende løsning, settes
pumpene våtoppstilt, beskriver
han.
Kommunen benytter pumpesump
av polyester (GUP).

– I hovedsak benytter vi prefabrikkerte løsninger. Det er kun gulvet
og kulverten i pumpehuset som
stedstøpes, beskriver avdelingsingeniøren.

Prefabrikkert

Selve huset har en standard
størrelse, fire ganger tre meter,
utvendig målt. Dette gir erfaringsmessig tilfredsstillende arbeidsplass. Kommunen gjør selv alt
grunnarbeidet. Pumpeleverandøren
leverer sump, hus, pumper og rør
for kobling av disse, og alt av
elektroinstallasjoner.
– Tidligere benyttet vi prefabrikkerte overbygg med polyestergulv.
Da ble det mye vibrasjoner og støy.
Resultatet var at vi måtte inn med
kostbare utbedringer og etterstøpe
nytt gulv. Nå benytter vi kun

Over sumpen legges en prefabrikkert betongplate. Den er to ganger
to meter, 200 mm tykk og har et
800 mm hull for nedstigningsrøret
til sumpen, over åpningen monteres
et ordinært kumlokk.
Betongplaten beskytter sumpen og
føringene. Når det oppstår behov for
å erstatte sumpen, kan den prefabrikkerte betongplaten enkelt løftes
til side. Ved plassering nær vann,
spuntes det rundt bygget. I enkelte
tilfeller monteres det lensepumpe i
kulverten.

Varig med betong
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betonggulv i stasjonsbygningene.
- Støpte løsninger står i mange
herrens år.

Høy HMS-standard

Per-Arne Thoresen har vært involvert i driften av kommunens
pumpestasjoner siden 1986.
– Da var alle pumpene våtoppstilte (nedsenket). Nå vektlegger
vi miljøet for driftspersonalet, og
unngår våtoppstilte pumper så
godt vi kan. For oss er HMS helt
avgjørende, og avfall i sumpene
er farlig. Et økonomisk aspekt er
at våtoppstilte pumper må driftes
av to personer, mens de nye
stasjonene kan ettersees av en.
– Hvorfor har dere så i detalj definert
en førende løsning?
– Av flere grunner. Nå har vi landet
på en god løsning, den ønsker vi å
videreføre. Det er effektivt med ens
drift, og i tillegg er det veldig greit
for leverandørene våre å forholde
seg til en spesifikasjon. Det sikrer at
de leverer på like vilkår, begrunner
kommunens avdelingsingeniør for
VA, Per-Arne Thoresen.

Sumpa plasseres nedgravd på utsiden av huset. Det skal være mulig å grave mellom sumpen og
huset og erstatte sumpen uten å måtte rive huset.

Tørroppstilte pumper montert på betonggulv gir lite vibrasjoner og dermed en støysvak stasjon.
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FAR OG SØNN I VA-BRANSJEN!
– Skreddersøm, skreddersøm og skreddersøm, sier Sogge Johnsen senior til venstre, Han er maskiningeniør og salgssjef for pumpestasjonene hos
AxFlow, her sammen med Sogge Johnsen junior, sønnen som er produktsjef hos Basal.

Skreddersydde
pumpestasjoner
De skreddersydde kloakkpumpestasjonene fra AxFlow
(Norpump) er basert på prefabrikkerte betongprodukter og
moderne teknologi.

Sumpen
til
AxFlow/Norpumppumpestasjoner består av kumringer
i betong, belagt med to-komponent
epoxy fra fabrikk. Overbygget er
enten prefabrikkert eller bygget
på plassen, og står på fabrikkstøpt

betonggulv, også det belagt med
to-komponent epoxy fra fabrikk.
Alle produktene knyttet til AxFlow/
Norpump-pumpestasjoner er tetthetsgaranterte og fordi pumpene
står på solid støpt betongfundament,
unngås all form for vibrasjonsskade,
driftsstøy og høyfrekvent lyd.

Tetthet og renhold

– Opprinnelig ble alle kloakkpumpestasjoner laget av betong, men
de tidlige hadde noen ”barnesykdommer”, som i all hovedsak gjaldt
tetthet. Da glassfiberarmert polyester ble introdusert, gikk mange over

til prefabrikkerte avløpsstasjoner
av plastmateriale, forklarer Sogge
Johnsen senior, maskiningeniør og
salgssjef for pumpestasjonene hos
AxFlow.
Tidligere arbeidet han ved Norpump,
det var der han begynte å lansere
pumpestasjoner basert på prefabrikkerte betongprodukter. Arbeidet
videreførte han i Axflow, og nå har han
et tett samarbeid med Ølen Betong.
– Med dagens teknologi og betongkvalitet er pumpestasjonene enkle å
holde rene og potte tette, slår Sogge
Johnsen senior fast.
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Trykkøkningsstasjon med pumper montert på betonggulv gir ikke vibrasjoner og dermed lite støy.

Røropplegg og vannmåler plassert i epoxybelagt kum.
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Fakta
T-merket kum: skjøt og
gods er dokumentert med
et prøvetrykk på 5 meter
vannsøyle, ingen drypp etter
15 min.
T-merket ig kum: skjøt og
gods er dokumentert med
et prøvetrykk på 10 meter
vannsøyle, samt en tverrlast i
skjøt på 50 kiloNewton (kN) i
15 minutter uten noen form
for drypp.
Ølen Betong prefabrikkerer betongplater til pumpestasjoner levert av AxFlow. Fra venstre Ølen
Betongs salgsleder innen VA Knut Magne Østenstad og divisjonsleder innen VA Gudmund Thomassen.

Ingen vibrasjonsskader

Maskiningeniøren begynte å arbeide
med pumper knyttet til VA i 1982.
Først som produktansvarlig, senere
salgsingeniør, regionsjef, prosjektsjef
og salgssjef i ulike firma. Han har
arbeidet for Hamo, ABS pumper,
Grundfos pumper, Norpump AS og
nå Axflow.
Sogge Johnsen senior kan vise til en
imponerende liste over referanseprosjekt for pumpestasjoner. Det var
i stillingen som salgsjef hos Norpump
AS, han ble opptatt av gode løsninger
for avløpsstasjoner basert på prefabrikkert betong. Dette arbeidet har
han videreført.
– Jeg er opptatt av skreddersøm, og
derfor har jeg valgt løsninger basert
på betong, forklarer han.
AxFlow/Norpump-pumpestasjoner
har konisk bunn. Når bunnen
fungerer som en trakt, unngås avleiringer som bidrar til å redusere lukt i
stasjonen. Med innebygget veggog sumpspyling er de tilrettelagt for
enkelt renhold. Fett i avløpsvannet er
en utfordring i pumpestasjoner. På de
speilglatte overflatene som epoxybelagt betong utgjør, er rengjøring
like enkelt som for GUP stasjoner. Om
rengjøringen er enklere ved bruk av
epoxy er uvisst, men kunden får det
de måtte ønske.

Full fleksibilitet

I utgangspunktet er pumpene
plassert i sumpen. Mange ønsker

imidlertid at pumpene står over
bakkenivå, av HMS-hensyn.
– I våre pumpestasjoner plasseres
uansett pumpene på et betongdekke. Det er et dødt materiale som
tåler enhver belastning fra en pumpe.
Derfor blir det ingen vibrasjon med
påfølgende støy eller delaminering
av gulvet, forklarer Johnsen.
Betonggulvene prefabrikkeres for
øvrig med utsparinger til luker, som
utstyres med sikkerhetsrister.
– Kumringene gir stor fleksibilitet,
mens en ved stasjoner laget av glassfiberarmert umettet polyester (GUP)
er prisgitt en støpeform i en gitt
størrelse. Betong er lett formbart, og
kundene får de løsningene de ønsker.
Sump, maskingulv, alle komponentene kan formes akkurat som en vil.
Ønsker kunden et større hus, er ikke
det noen utfordring. Økonomisk er
det bedre å få gulvene prefabrikkert
på fabrikk. På grunn av transporten
er de prefabrikkerte husene våre 2,4
meter brede, og kan leveres som tre
eller fire meter lange, utdyper han.
I tillegg har firmaet også begynt å
engasjere lokale snekkere. I mange
tilfeller leverer AxFlow nå selve
betongkonstruksjonen, pumpene og
sumpen, mens en lokal snekker reiser
huset.

Kort leveringstid

Fordi stasjonene består av prefabrikkerte produkter, er produksjonstiden

kort. Ofte skal graveentreprenøren
montere stasjonen i forbindelse med
annet arbeid, da er det godt å få en
stasjon montert i løpet av noen få
arbeidsuker, slik at entreprenøren kan
sette den ned og komme seg videre.
Ofte benyttes også gravemaskinen
på stedet til å løfte både stasjonen
og overbygget ned fra bilene og på
plass.
I de prefabrikkerte overbyggene
er for øvrig alt det elektriske ferdig
koblet, inklusiv traverskran. Derfor er
det i prinsippet bare å heise delene
på plass på avrettet fundament,
koble de til og sette stasjonen i drift.

Miljøaspektet

AxFlow modifiserer også eldre
stasjoner.
– Landet over er det utallige gamle
stasjoner. Jeg er opptatt av hva
en gjør med disse ut fra et miljøperspektiv. Utette, gamle stasjoner
representerer en forurensningsfare,
og stasjoner som over tid påføres
skader forårsaket av vibrasjon, vil
begynne å lekke. Et annet vesentlig
aspekt er hva som skjer med
stasjonen når den en gang er utslitt.
Vi sier at betongen varer evig. Dagens
betong varer i hvert fall meget
lenge, spesielt sammenlignet med
GUP. Når pumpestasjonen en gang
er foreldet (for liten kapasitet) kan
den flyttes, eller knuses og benyttes
som fyllmasser dersom armeringen
fjernes.
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Innfløkt og dypt
for overvann
I forbindelse med utvidelse
av kapasiteten på Flesland
skal det anlegges ny flyoppstillingsplass. Denne plasseres
i et område hvor det opprinnelig lå et tjern. Et komplekst
overvannsnett ivaretar vannet
som tidligere rant i tjernet.
De dypeste kummene er 21
meter høye.

De siste årene er det gjennomført
en betydelig økning av kapasiteten
på fly- og taksebanene på Flesland.
Nå klargjøres det for fremtidig
utbygging av terminalen, terminalområdet og ny flyoppstillingsplass.
I det småkuperte området må det
ryddes kraftig før massiv utbygging
er mulig. Blant annet er fjell fjernet
og et tjern fylt igjen. Der tjernet
lå kommer den nye oppstillingsplassen for flyene.
Vassbakk & Stol utfører grunnarbeidene. Arbeidet ble igangsatt i februar – mars 2013, og var
ferdigstilt i oktober. Ett fjell måtte

vekk. I den forbindelse fjernet
entreprenøren 1,2 millioner kubikk
stein. Alt er benyttet på området
til støyvoller og i fyllinger rundt på
arealet.

Sentrale utfordringer

Hele arealet er klargjort for 90 tonn
akseltrykk. Tjernet var 35 – 40 meter
dypt, med jordholdige løsmasser
på bunnen. To behov måtte ivaretas: Vannet som inntil nå har endt
opp i tjernet må fanges opp og
ledes videre. I tillegg må det iverksettes forebyggende tiltak mot
forurensning nedstrøms ved

Tempoet på dette Flesland-prosjektet har vært usedvanlig høyt. Alle betongvarene til VA-systemet er spesialprodusert med dobbel armering og spesialplater.
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eventuelle utslipp av drivstoff eller
andre kjemikalier på flyplassen.
Når grunnarbeidene er ferdige skal
det etableres et ordinært system
for å samle og lede vekk overflatevannet fra det nye arealet. I grunnen
er det etablert et finmasket nett
av rør, for å fange opp vannet i
massene og lede dette videre.
Anlegget er prosjektert av Norconsult, mens Sweco har byggeledelse.
Driftsleder/formann Bjørn Mannes
fra Vassbakk & Stol beskriver
prosessen:
– Vi startet med å pumpe ut alt som
kunne pumpes fra tjernet. Løsmass-

ene kjørte vi til et mellomlager, hvor
vi dannet et avrenningsbasseng. Fra
dette deponiet pumpet vi vannet
inn på en kommunal overvannsledning. Da vi var kommet ned
til fast fjell, fylte vi opp igjen med
knust stein, forklarer han.
Dette skulle gå fort. Mens tilbakefyllingen pågikk flyttet Vassbakk &
Stol mellom 9000 og 10 000 kubikkmeter faste masser om dagen, og
de løftet nivået med to meter om
gangen.
Terminalgropen var ca. 10 000
kvadratmeter, mens byggegropen
totalt var på ca. 20 000 kvadratmeter.

Finmasket rørnett

Underveis etablerte entreprenøren
et bredt system av perforerte
rør i grusen. Disse rørene samler
overvann fra hele arealet, og
leder det inn på hovedledningen
i bunnen av byggegropen. Ved
innløpet på hovedvannledningen
ligger en inspeksjonskum som
er 6 – 8 meter dyp. Den dypeste
inspeksjonskummen ligger på 22
meter.
Gjennom hele området er det også
anlagt en 7,5 meter bred teknisk
grøft. I den ligger varerør for
tekniske føringer, eventuelt også
fremtidig kjøling.
Der enden av tjernet en gang lå,
har Skanska støpt en damvegg,
på oppdrag av Vassbakk & Stol.
På damsiden av veggen er det på
overvannsledningen montert en
prøvetakingskum. Via denne skal
kvaliteten på vannet overvåkes, før
det slippes ut.
Prøvetakingskummen består av et
DN 600-falsrør på 16 meter. Det er
montert inn ekstra løfteankere før
monteringen og falsrørene står på
et støpt fundament. Fundamentet
ligger i underkant av de perforerte rørene, i toppsjiktet av det nye
grunnvannsspeilet.

Renneløpskummer

Fra dammen skal overvannet ledes
til et basseng hvor det er mulig å
stenge utløpet. Dersom overvannet
fra flyplassen blir forurenset, vil
overvannet ledes fra bassenget og
til et renseanlegg, og derfra slippes
ut i en nærliggende bekk.
Hovedledningen på området er ca
300 meter lang og består av falsrør
DN 1000. Den dypeste renneløpskummen på ledningen er 21
meter høy, og er ført opp med
DN 1600 kumringer. Det er ingen
innløp oppover på denne, kun den
ene strengen som kommer inn i
bunnen.
På det samme rørstrekket er det
flere om lag tilsvarende dype
kummer, i disse er det flere innløp
i hver kum. For å ha trygg tilgang
til kummene er det montert
mellomdekker for hver tredje
meter. I mellomdekkene er det
mannhull med rist i. Disse må
løftes opp for hvert mellomdekke
en skal passere.
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I over et år har Nobi levert ett lass VA-betongvarer daglig. Kumsettene leveres komplette på
mellomlager.
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En tradisjonsrik og
moderne lokkleverandør

Salgssjef for Norge, Per Martin Pettersen, og administrerende
direktør Oddbjørn Maurdalen og ved Furnes´ fabrikken på Stange.
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Furnes Jernstøperi AS er kjent
for å være en solid og tradisjonsrik produsent av støpejernprodukter. De er også kjent
for sine patenterte løsninger
som i kombinasjon med støpejernprodukt gir sluttbrukerne
bedre totalløsninger.

Å beskrive alle kumlokk som ett
kumlokk, ville være som å si at en bil
er en bil. På samme måte som det
finnes alt fra de enkleste bilmodeller
til topp-klassene, finnes alt fra Basickumlokk til Rolls-Roys-modellene.
De rimeligste lokkene fra Furnes
Jernstøperi er utformet og priset
for å kunne konkurrere i lavprissegmentet. De ypperste, LongLife, gir
best totaløkonomi på sterkt trafikkerte veier. Mens lokkene i mellom-

klassen, REGULAR, gir god levetid og
totaløkonomi på gater og veier med
liten til stor trafikk, og er de mest solgte
lokkene via Basal-medlemmene.

Hver til sitt bruk

– Seksti prosent av produktene
våre eksporterer vi, blant annet til
Tyskland. Dette er en av grunnene
til at vi har gitt kategoriene våre
engelske navn, sier administrerende
direktør Oddbjørn Maurdalen.
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Sammen med firmaets salgssjef for
Norge, Per Martin Pettersen, har
han tatt i mot VA-forums utsendte
i Furnes´ utstillingslokale ved
støperiet i Stange.
Begge er opptatt av å bevisstgjøre
sluttbruker når det gjelder valg av
riktig produkt.
– Handler det om lokk i en gangog sykkelsti, trenger du ikke bruke
lokk laget for hovedveinettet, sier
salgssjefen med et smil.
Riktig løsning på rett plass gir
best resultat både for brukerne
og produsenten i lengden. Derfor
bruker Furnes betydelige ressurser på å informere om hvilke lokk
som egner seg hvor.

Ekspansjon

Eksporten til Tyskland? Den handler
om bedriftens løsninger innen
lås- og pakningssystemer.
– Vi har tekniske løsninger som
kundene i Tyskland ikke har, derfor
velger de FURNES. Til gjengjeld
kjøper vi produkter fra Tyskland.
Denne samhandelen faller heldig
ut for begge parter. Vi er opptatt
av å ha gode samarbeidspartnere
både innenlands og utenlands.
Det handler i tillegg om informasjon og inspirasjon, og behovet
for å være utadrettet også når det
gjelder produksjonsteknologi, sier
Oddbjørn Maurdalen.

I Norge er støpejernstradisjonene
lange. Furnes´ historie er 119 år.
Bedriften eies av familien Øyhovden
i Hamar igjennom Øyhovden Invest
AS. Den har 95 ansatte, i fjor var
lønnsomheten på 13 prosent, mens
soliditeten var 35,3 prosent. De tre
siste årene er 100 millioner kroner
investert i støperiet på Stange.
Omliggende arealer er kjøpt og
inkludert i bedriftens område. I fjor
tok Furnes Jernstøperi i bruk et nytt
sentrallager på 2400 kvadratmeter.
Dette har 3100 palleplasser, styres
av et topp moderne datasystem
og vil ved full drift gi en optimal
vareflyt.

Alle syv slagene
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”LongLife”-lokk har en patentert pakningsfunksjon og ekstra mønsterdybde. Denne kategorien
er utformet for veier med meget sterk trafikk.
Låsen er tradisjonell, men har mulighet for
ekstra sikring ved behov. Lokket har en unik
slissepakning som i tillegg til å tette, hindrer
metallisk kontakt mellom lokk og ramme.

”TEMPORARY” benyttes i gamle NS-rammer,
som en rask og midlertidig løsning. Denne
kategorien har rød slissepakning. Det betyr at
det er gjennomført vedlikehold på kummen,
noe en må ta hensyn til ved neste reasfaltering.
Da må kumtoppen ”løftes” minst en kategori.

REGULAR” gir god levetid og totaløkonomi for
gater og veier med liten til stor trafikk,

”BASIC” er beregnet for gater og veier med liten
trafikk.
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Miljøvennlige løsninger

Andre forholdsvis nye investeringer er en Maus-slipecelle. Den
fjerner grader, freser pakningsspor
og bearbeider anleggsflaten på
lokk. Fresemaskiner for produksjon av modeller ble installert
i 2008 og 2012. To seks-tonns
mellomfrekvens-smelteovner ble
installert i 2009, sammen med
nye chargeringsvogner som fyller
ovnene på en sikrere og mer effektiv måte. Dette øker kapasiteten
og sikkerheten, samtidig som det
sparer miljø og reduserer kostnader.
I tilknytning til de nye smelteovnene ble det også installert et

nytt
varmegjenvinningsanlegg
med effektivt filter. Nytt formeanlegg ble satt inn i 2012. Med økt
kassestørrelse har bedriften også
økt kapasiteten og mulighet for
å lage større produkter. En totalrenovering av støpeautomat ble i
tillegg utført i 2012.

Fun facts

Har du lurt på hvorfor kumlokkene
i all hovedsak er runde? Filosofien
er enkel. Det enkleste er ofte det
beste – runde lokk detter aldri ned
i hullet. Et kvadratisk lokk kan lett
dette ned i åpningen i forbindelse
med at lokket løftes av eller legges

Også ”PREMIUM” lokket har den gule patenterte
pakningen, er støpt i seigjern og har tradisjonell,
barnesikker lås. Lokket har i det hele tatt mye
til felles med LongLife, men skiller seg fra den
kategorien ved en annen mønsterdybde og
nedfellingsdybde i rammen.

på plass, rett og slett fordi det
kan vri seg og så får plass i
kumåpningen. I motsetning til
dette vil et rundt lokk alltid ha
samme form og være litt større enn
åpningen i rammen, derfor kan det
ikke dette ned i kummen.
Og mønsteret i overflaten? Det
er ofte forseggjort dekor, men
handler også om sikkerheten.
– Blankslitte lokk kombinert
med vann er glatte og sklifarlige.
Mønstret på overflaten handler
derfor om best mulig friksjon
for optimal trygghet. Minimum
10 prosent av arealet på lokket,
helst opp mot 70 prosent, skal

”FURNUS” er LongLife eller Premium lokk, som er
lagt i den spesielle teleskopløsningen til FURNES.
Her har underrammen en unik pakning. Denne
reduserer innlekking av vann, tetter for sand/
grus og reduserer utslipp av lukt til et minimum.

”SECURITY” benyttes i forbindelse med adgangskontroll. Lokket benyttes ved besøk av
statsledere og i andre tilfeller hvor en ønsker økt sikkerhet. De som minnes Oslo besøket til
Bill Clinton, husker kanskje at kumlokkene i Oslo sentrum ble sikret spesielt.
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være opphøyet mønster. Mønsterdybden betyr mye for varigheten
til lokket. På våre LongLife lokk
er mønsterdybden ti millimeter,
forklarer salgssjefen i Norge.
Furnes har levert de nye lokkene
til Bergen kommune i forbindelse
med byens renoveringsprogram (se
egen artikkel s. 7).
– Vi har utviklet mange produkter i
samarbeid Bergen kommune. Våre
LongLife produkter ble da også
testet ut i Bergen før de ble lansert
på markedet.

Mer enn runde lokk

VA-markedet
er
preget
av
kumlokk med kommunenes byeller kommunevåpen på. Nå selges
stadig mer firkant lokk, for
ikt-kummer (informasjons- og
kommunikasjonsteknologi)
og
kummer for fjernvarme.
– Ledelinjer i støpejern knyttet til
universell utforming er også blitt
et betydelig produkt. Mange tror
linjene er til pynt, fordi de er så fine,
sier Per Martin Pettersen.

Flytende rammer i fast dekke
Betongkummer er normalt dimensjonert for at lokk-rammen skal
ligge og flyte i asfaltdekket. For kummer som ligger i trafikkerte
arealer dekket av belegningsstein eller brostein er dette en utfordring.
Ved legging av flytende rammer i dekker av belegningsstein og
lignende er det viktig å forhindre sandflukt som på sikt vil føre til at
rammen synker. En må derfor sørge for at det benyttes tettemidler
mellom ramme og kum. Dempe-/tette ring sammen med asfalt
er en metode for å tette mot kummen. Det er i tillegg en fordel å
bruke rammer med høyt skjørt.

Andre populære Furnes-produkt
er for eksempel Flaggstangfeste.
Bedriften har utviklet en funksjonell løsning for montasje av
flaggstenger. Disse benyttes ofte
i hovedgatene i byene våre. Bare
i Stange sentrum, en by med
4000 innbyggere, er det 40 – 50
flaggstangfester.

FURNES tregruberister er også svært
populære og kan sees i en rekke
byer både i Norge og Danmark.
Se gjerne etter fine FURNESprodukter på Karl Johans gate,
neste gang du går gjennom landets
paradegate nummer en.

Ikke alle betongvareprodusentene har plass til store lager med lokk. Blant annet for å kunne forsyne kundene sine på kort varsel, har Furnes bygget nytt
sentrallager på 2400 kvadratmeter.
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Belastningsgrupper og standarder
For kumlokk, rammer og rister er det en
felles europeisk hovedstandard; NS-EN 124.
Hovedstandarden omfatter alle forhold
knyttet til definisjoner, konstruksjon,
produksjon, prøving og forhold knyttet
til materialer, merking, typeprøving og
kvalitetskontroll.
Hovedstandarden er igjen inndelt i ulike
belastningsklasser knyttet til testlast.
Ut fra disse klassene er det gitt en anbefaling
for hvor de ulike produktene skal benyttes.
Standarden gjelder for sluktopper og
kumtopper med fri åpning til og med
DN 1000, for installering i områder beregnet
på fotgjengere og / eller trafikk med
kjøretøy.

VA-forum er gratis
og utgis to ganger i året.

Den laveste gruppen, gruppe 1, gjelder for
testlast inntil 1,5 tonn. Det vil si gangveier,
fotgjengerområder og lignende.
Produkter fra belastningsklasse 4, testet for
prøvelast 40 tonn, er mest benyttet.
Produkter i denne klassen er tilpasset
belastninger i kjørebane, veiskulder med
fast dekke og parkeringsområder for alle
kjøretøyer.
Den høyeste, gruppe 6, er testet for 90 tonn
prøvelast og benyttes på arealer med høy
hjullast, som flyplassområder og havneterminaler.
Det er under utarbeidelse en revidert
utgave av EN124. Denne blir enda mer
omfattende. Følg derfor med i fagpressen.

VA-fo
r
postk um i
assa?

Kunne du tenke deg å få VA-forum
tilsendt i postkassa?
Meld deg på distribusjonslisten vår!
Gå inn på nettsiden, og fyll ut skjema.

www.vaforum.no
2014 | VA-forum

55

En skolegård som
lokker til læring
– Jeg synes det er riktig kjekt at
også andre interesserer seg for
kumlokk, sier rektor på Gosen
ungdomsskole, Hilde Solberg.

På skolens område og i umiddelbar
nærhet, ligger 56 kummer av ulike
slag. Rektoren, som har ledet Gosen
skole siden 1995, vet å utnytte tilgjengelige ressurser. Hun er opptatt av
kunst og kultur og i ferd med å skape
en unik kumlokksamling.
– Både i skolen og i andre sammenhenger må vi utnytte de ressursene vi
har. Vi oppdaget hvor mange kummer
vi faktisk har her på området vårt,
og at de var dekket av helt ordinære
kumlokk. Landet over finnes mange
lokk med originale og vakre motiv.

Hvorfor ikke forsøke å samle kumlokk
fra hele landet? tenkte Solberg.
Og nettopp det har rektoren snart
gjort.

Dekker hele landet

Skolen har også bygget opp en unik
samling av samtidskunst, som brukes
aktivt i undervisningen.
– Kumlokk handler også om kultur,
og kultur er jeg opptatt av, slår Hilde
Solberg ettertrykkelig fast.
Hun har tatt vel imot VA-forums
utsendte, og viser rundt i skolegården
og på sykkelstien like ved. Her ser vi
på lokk fra landets eldste by Tønsberg
og fra kommunens vennskapsby
i Palestina, Nablus. Her er lokk fra
Bergen, Bodø, Tromsø og Voss. Hele
landet er representert og flere lokk
skal komme. Kumlokkene har hun fått
gratis, og det er rektor selv som ringer
til kommunene og etterspør spesielle
lokk til skolens samling.

Krevende prosjekt

Hilde Solberg, rektor på Gosen skole, har bygget
opp en kumlokksamling som dekker hele
Norge. Med tiden vil samlingen bestå av
56 kumlokk, hver med sin spesielle historie.
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– Jeg pleier å starte med vannverket i
kommunene. Den første jeg ringte var
Åge Vistnes, seniorrådgiver ved vannog avløp i Stavanger kommune. Han
er kumlokkentusiast, gav meg gode
kontakter og hjalp meg videre. Som
regel må jeg gå noen runder med
kommunene, men de aller fleste sier
ja, forteller hun.
Det er vannverket i hjemkommunen
Stavanger som har tatt opp de gamle
lokkene og lagt ned de nye. Den
største kostnaden så langt har vært å
bygge om kumtoppene, som har vært
tilpasset betonglokk, til støpejernslokk og re-asfaltering.
– Dette er den eneste samlingen av sitt
slag i landet. Utgiftene er dekket inn
via legater og fond, men det er tungt
å få inn nødvendige midler. Noen
forstår umiddelbart at dette er

En tur i skolegården er som en geografisk
vandring i Norsk industrihistorie, her er det
forseggjorte lokket fra Drammen.
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Samlingen inneholder
lokk fra hele landet:
Fylker
Østfold
Akershus

viktig, mens andre sliter med å forstå
sammenhengene, forklarer rektoren.
– Vi har også god kontakt med Furnes
og Ulefos. Representanter fra begge
bedriftene har vært på besøk. Andre
stiller også opp. Brødrene Dahl AS,
avdeling Haugesund, donerte fem
kumlokk og fra Oslo avdelingen fikk vi
to motivlokk fra restlager.

lokkene og de av landets kommuner
som har fått æren av å være en del av
kumlokksamlingen.
Solberg har i tillegg idéer om aktivitetsopplegg som kulturløyper. En
mulighet er sporløype, med oppgaver tilpasset ulike aldersgrupper fra
barnehagebarn og oppover. Gjennom
å løse ulike oppgaver knyttet til
kumlokk og historie, er det mulig å få
inn både praktisk og teoretisk kunnskap, kanskje en også kan vekke verdifull interesse for VA-faget?
– Det er mange som viser stor interesse for kumlokkene, også blant personalet vårt er det blitt mange ”kikke
på lokkene-mennesker”. Det hadde
vært fantastisk om vi kunne få midler
på plass til å skape aktiviteter som
kan koble lokkene våre med landets
industri- og kulturhistorie, sier hun
entusiastisk.

Kommuner
Halden
Eidsvoll			
Ullensaker
Nannestad
Oslo
Oslo
Hedmark
Ringsaker		 Skaper faglig interesse
Hamar
Kumlokksamlingen skaper interesse
Oppland
Lillehammer
og øker kunnskapen hos skolens
Gjøvik
elever. Hun ser imidlertid bredere på
Buskerud
Drammen
saken. Derfor har rektoren tatt initiaKongsberg
tiv til å bygge opp en egen ”kumlokkVestfold
Tønsberg
app”. I første omgang samarbeider
Sandefjord
skolen med kommunen om å legge
Telemark
Notodden
alle kumlokkene inn på et elektronPorsgrunn
isk kart. Senere skal hvert kumlokk
Skien
beskrives. Med tiden er det bare å
Aust-Agder
Tvedestrand
laste ned appen, og gå inn på hvert
Arendal
enkelt kumlokk og lære både om
Vest-Agder
Kristiansand
Lindesnes
Rogaland
Karmøy
Sauda
Stavanger
Tysvær
Haugesund
Ålgård
Stord
Hordaland
Bergen
Bømlo
Voss
Møre og Romsdal
Ålesund
Kristiansund
Molde
Sør-Trøndelag
Trondheim
Nordland
Bodø
Narvik
Som kjent, landet over finnes mange lokk med originale og vakre motiv. Dette har Gosen skole i
Vefsn
Stavanger fått fra Mosjøen i Vefsen kommune, byen midt i Norge.
Fauske
Andøy
Troms
Tromsø
Finnmark
Alta
Hammerfest
Palestina
Nablus
(vennskapsbyen til Stavanger kommune)
I Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har
Gosen skole kontakt med flere kommuner, og håper å få et par lokk snarest.
Rektor har fått løfte om lokk blant annet
fra Holmestrand, Seljord, Stjørdal, Melhus,
Røros. Hun håper også å få et stort lokk med
vikingmotiv, designet av Ulefoss Jernværk.
I tillegg har skolen nå tre Jubileumslokk.
Disse ligger ved de tre inngangene til
skolens samling av kumlokk.

Kumlokksamlingen baseres på gaver, fond og sponsorstøtte. Lokkene er gratis, ofte dekker giveren
også frakt, men ombygging av kumtopper og reasfaltering koster.
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Jubileumslokk på Gosen

Ordfører Christine Sagen Helgø og Willy
Vanvik Brattelid, fagarbeider ved vann og
avløp i Stavanger kommune, hadde æren
av å legge ned det første Jubileumslokket
på Gosen skole.

Ordfører Christine Sagen Helgø holdt tale
under markeringen av Gosen skoles 40-årsjubileum, da Jubileumslokket ble montert.

I tillegg til samlingen av kumlokk
fra hele landet, ønsket Gosen
skolen sitt eget kumlokk. Under
en høytidelig seremoni ledet av
kommunens ordfører ble ”Jubileumslokket” montert tidligere i
høst.
Gosen skole er 40 år i år, dette
faller sammen med Grunnlovsjubileet og i fjor var det jubileum
for allmenn stemmerett i Norge.
Skolen er kanskje den viktigste
arenaen for demokratiutvikling,
og ved Gosen skole ble tre jubileum slått sammen i en markering
med varig verdi. Med midler fra
potten for grunnlovsjubileet har
skolen utviklet et eget jubileumslokk. Elevene har i samarbeid
med kunstnerne Linnea og David
Calder utviklet designet. I snakkebobler står ord som “likeverd”,
“samhold” og “toleranse”; verdier elevene mener er viktige og
grunnleggende i et demokratisk

samfunn. Rundt kanten står
“Stemmerett 1913-2013”, “Grunnloven 1814-2014”, “Gosen skole”
og logoen til Demokratijubileet.
Den endelige utformingen er
gjort av Karin Sunderø og lokkene
er støpt ved Ulefoss Jernværk.
Tre lokk tilhører samlingen ved
Gosen skole. De øvrige 11 jubileumslokk skal legges rundt om i
Stavanger sentrum.
Under markeringen av Gosen
skoles 40-årsjubileum la ordfører
Christine Sagen Helgø og en
representant fra kommunens
vann- og avløpsavdeling på plass
jubileumslokket. Skolen har med
tiden lært at ”vannverksfolkene”
hopper på lokket når det er lagt
ned, for å få det til å ligge på
plass. Lette ordfører Sagen Helgø
forsøkte å hoppe lokket på plass,
men også der måtte hun ha
bistand fra vann- og avløp for å få
jobben gjort.

– Se nå ligger det! Ordføreren i Stavanger klarer så mangt, men hun måtte få hjelp fra Willy Vanvik Brattelid (med ryggen til) for å få
Jubileumslokket hoppet på plass.
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Qmax Storm:

En effektiv lukket flomveg
Klimaendringene, med kraftig
nedbør og påfølgende store
vannmengder, resulterer i behov for nye produkter knyttet
til overvannshåndteringen.
Qmax Storm er en effektiv og
lukket flomveg.

I byer og tettsteder har så og si alle
arealer faste dekker, i tillegg er eksisterende system for overvannshåndtering etablert for betydelig lavere
vannmengder enn de klimaendringene gir oss. For å forebygge flomskader i urbane områder, må det
etableres løsninger som hurtig fjerner
vannet fra overflaten.

Etablerer nytt overvannsnett

Julie Egesgate er ferdig asfaltert. I overgangen mellom fortau og kjørebane ligger Qmax Storm.
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Sandnes er en kommune med stor
vekst og betydelig utvikling i sentrale
sentrumsområder. I 2011 begynte
Sandnes kommune, etter initiativ fra
seniorrådgiver for Bymiljø, Odd Arne
Vagle, å arbeide med prosjektet ”Vann
i By – havstigning og ekstremnedbør”.
Utgangspunktet er at sentrale deler
av Sandnes sentrum ligger så lavt
at det blir stående under vann
når havstigningen inntreffer. Det
forebyggende arbeidet blir så omfattende at selv om en havstigning på

Fakta
Qmax Storm er et nytt totalkonsept for effektivt mottak av
overvann fra veger og andre
arealer med faste dekker.
Rør og kummer danner en
lukket flomveg med stor
vannføringskapasitet, og gode
selvrensende
egenskaper,
også ved lite fall.
■ Systemet kan tilpasses
90 tonns belastning, og kan
derfor benyttes på flyplasser,
terminaler og havneområder.
Qmax Storm er et nytt totalkonsept for effektivt
mottak av overvann. Rør og kummer danner en
lukket flomveg med stor vannføringskapasitet, og
gode selvrensende egenskaper, også ved lite fall.

Vassbakk & Stol monterte det første strekket med
Qmax Storm i Sandnes.

80 cm om 100 år er langt frem i tid, er
arbeidet startet.
I kommunens regi er alle sentrale
nivåer i sentrum kartlagt, det er
utarbeidet utallige beregninger, og
beslutninger er tatt. For å forebygge
at store deler av sentrum blir stående
under vann som følge av havstigningen, må nivået på vegnett og bygg
heves. I Sandnes sentrum skal det
etableres et nytt overvannsnettet,
over det eksisterende.

rørene har gode selvrensende egenskaper på grunn av rørets utforming,
med en liten diameter på rennen
i bunn, samtidig som den øverste
delen gir røret høy vannføringskapasitet. I tillegg bygger Qmax Storm på
prinsippet fra slisserennene. Vanntilførselen foregår gjennom åpninger i
toppen av røret.
I åpningene monteres rister. Hvert rør
kan leveres med rister, eller sjeldnere,
alt etter de lokale forutsetningene.
Ristene står på forhøyningselement
som fungerer etter teleskop-prinsippet, og kan derfor enkelt justeres til
riktig høyde. Mellom ristene monteres
heller/belegningsstein med V-formet
profil i overflaten. Hellene leder
overvannet til nærmeste rist.
I tilknytning til selve hovedledningen monteres kombinerte sandfang-,
inspeksjon- og spylekum, som sikrer
trygg og effektiv drift.

Hever vegnivået

I det nye overvannsnettet må det
benyttes mer effektive rør og kummer
enn i dagens system. Qmax Stormrøret er et resultat av dette. Løsningen er utviklet i samarbeid mellom
Sandnes kommune og Skjæveland
Cementstøperi, som et ledd i en
OFU-kontrakt (Offentlige forskningsog utviklingskontrakt) mellom bedriften og kommunen inngått i 2011.
I september ble de første Qmax
Storm-rørene montert i Sandnes,
i Julie Eges gate. I neste omgang
skal det etableres nytt overvannsystem, basert på Qmax Storm, i
byens gågate, Langgata.
Opprinnelig ligger Julie Eges gate
svært lavt i forhold til havoverflaten.
Derfor skal nivået heves.

Effektiv vannveg

Qmax Storm er en videreutvikling
av Qmax-rørene. Disse eggformede

Robuste rør

Den ovale formen gir god selvrensing både ved høy og lav vannstand. I
tillegg gjør denne formen at røret er
langt sterkere enn ordinære sirkelformede rør.
Qmax Storm-systemet er en optimal
løsning på overvannsproblemer i
sentrumsnære områder, men kan
nyttes i alle tilfeller hvor det er behov
for å fjerne overvann fra tette flater.

■ Rister i teleskopisk utførelse
monteres direkte på Qmax
Storm-røret med innbyrdes
avstand etter eget ønske/
behov. Mellom ristene legges
det ”renneheller” som leder
vannet til den nærmeste rist.
■ Rammene leveres i utførelse
for henholdsvis asfalterte eller
steinbelagte arealer.
■ Kombinert inspeksjons- og
sandfangkummer er plassert
direkte på ledningen, det sikrer
trygg og effektiv drift.

Fakta
eggformede
rør:
Sammenlignet med sirkulære
rør, har rør med eggformet
tverrsnitt flere fordeler. Takket
være den høye hastigheten
på vannet og den økte skjærspenningen har røret gode
selvrensende
egenskaper.
Det forebygger sedimentering, med påfølgende redusert
kapasitet
ved
plutselige
regnskyll. Høy selvrens gjør
at ledningene kan monteres
med redusert fall, mens det
høye vanntempoet gir god
vannføringskapasitet.
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Optimale kummer
Optikum kombinerer de beste
egenskapene fra betong og
plast. I Norge har Optikum
vært på markedet i fem år og
salgskurven går meget bratt
oppover. Alle Basal-bedriftene leverer Optikum, men
innmaten prefabrikeres hos to
Basal bedrifter.
Plast-innmaten i Optikum produseres i Tyskland. Formen på de
endelige produktene gjør det
uhensiktsmessig å frakte disse
ferdige fra Tyskland. Derfor kappes,
sveises og klargjøres emnene for
støpeformene hos Basalbedriftene
her i Norge. Dette arbeidet utføres
hos Narmo Betong og Beisfjord
Sementvarefabrikk.
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Alle bildene er fra Narmo Betong.
De ferdigstiller rennebunner for
Optikum i DN 650 og DN 1000.
DN 650 leveres som Rettløp og
Kråkefot, tilpasset tilkobling til rørdiameter DN 160, DN 200, DN 250 og
DN 315.
Rennebunn for Optikum DN 1000
ferdigstilles i tre ulike varianter:
”Rettløp,” ”X” og ”Kråkefot”. Også
disse er tilpasset rørdiameter DN
160, DN 200, DN 250 og DN 315, med
mulighet for oppbygging i DN 1200
kum. I DN 1200 leveres den som
regel som ig-kum. Dette er ideelle
spillvannskummer hvor betongens
styrke og tyngde kombineres med
optimale hydrauliske renneløp og
muffer som er tilpasset plastrør (PVC
og PP).
Alle Optikummer kan leveres med
forblendingsskjold for å blende alle
ubrukte løp i spillvannskummene.

Dette hindrer avleiringer og faren
for kloakkstopp i ledningsnettet.
Forblendingsskjold
monteres
i
rennebunnen i forbindelse med
ferdigstilling før levering fra fabrikken. I tillegg terses ubrukte løp på
utsiden.
Forblendingsskjoldene produseres
for høyreløp og venstreløp til alle de
ulike Optikumversjonene.
Forblendingsskjold kan fås til
Optikum DN 1000 og DN 1200 for å
blende ubrukte løp. Hoved/rettløpet
bør i utgangspunktet ikke blendes
da det kan være uheldig med
tanke på strømningsforhold og økt
fare for avleiring og kloakkstopp.
Forblendingsskjoldene bør festes
med 2 skruer som bores og plugges
på banketten.

Rennebunnen i plast blir solid forankret til betongen ved at rennebunnen
har integrerte festebroer som sikrer optimal forankring mellom plast og
betong. Rennebunnene er også påført et granulat som gir en ytterligere
heft.

Tom Christer Bråthen ved Narmo Betong AS
sveiser muffene til rennebunnen.
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Trinn for trinn:

1

Ferdigstillingen av Optikum-innmaten er i hovedsak
håndarbeid. Til venstre en ikke klargjort, og til høyre en
klargjort Optikum-bunn, med tilhørende deler.

3

Når muffen er riktig tilsluttet, sveises muffene til
rennebunnen med en sveisetråd av plast. Så skyves
pakningene på plass i muffene.

5
For noen bedrifter må
muffene forlenges,
da benyttes en egen
muffeforlenger. Det er
fra to til fire muffer på
hver renneseksjon.
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2

Første skritt er å montere en adapter, en gul
ring, ved muffetilslutningen på innsiden av
rennebunnen. Fra utsiden trykkes muffen
til adapteren. De store rørstussene festes til
adapterne på utsiden.

4

Bedriften som ferdigstiller innmaten
tilpasser også lengden på muffene.
De ulike bedriftene har forskjellige
støpeformer, derfor vil lengden på
muffene variere noe.

6
Ferdigproduserte
Optikumbunnseksjoner.
Disse har så tykke
kumvegger at
muffene er forlenget.

Forblendingsskjold
angis på følgende måte:
Rørdimensjon, type bunnseksjon (k = kråkefot eller x = xløp)
og ønsket side.

200 k v

200 kv =
200 (Rørdimensjon)
k (type bunnseksjon,
i dette tilfellet kråkefot)
v (ønsket side)

200 x h

200 xh =
200 (Rørdimensjon)
x (type bunnseksjon, i dette tilfellet x-løp)
h (ønsket side)

NB! Foreløpig fås forblendingsskjold til Optikum DN 1000 og DN 1200.
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Helldal AS har anlagt det nye industriområdet på Askøy. Den ene
overvannsledningen munner ut i denne tørrmuren. Tilbakeslagsventilen i kummen like innenfor, forebygger at sjøen slår inn i
oljeutskilleren via overvannsledningen.

Tilbakeslagsventiler mot
Frank Mohn AS reiser to
betydelige industribygg på
et utfylt areal på Askøy
utenfor Bergen. Industriarealet ligger så lavt at sjøvann
kunne slått tilbake og inn i
oljeutskillerne ved ekstreme
høyvannsperioder.

Industriområdet er dannet ved at
småkupert terreng er utsprengt
og store masser er fylt ut i sjøen.
På området blir det med tiden mye
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tungtrafikk og store tette flater
som vil samle mye overvann.
En elv som før utfyllingen gikk
ut i en bukt, er lagt i rør og ledes
gjennom området. For å ivareta alt
overvannet på arealet, inkludert
vannet som kommer fra en hovedvei på oppsiden av industriområdet, er det anlagt to traseer med
overvannsrør gjennom det nye
arealet og ut i sjøen. På begge disse
er det installert oljeutskillere.
Industriområdet blir arbeidsplass
for om lag 200 mennesker. Det
bygges blant annet et eget parkeringshus. For å hindre eventuelt
oljeutslipp via overvannet, er det
montert oljeutskillere på over-

vannsledningene. Utfordringen var
å hindre at sjøvann trengte inn i
oljeutskillerne ved høy vannstand.

Forebygger oppstuvning

Asplan Viak har prosjektert
VA-anlegget. For å forebygge tilbakeslag av sjøvann, beskrev
Asplan Viaks prosjekterende, Tor
Andersson, tilbakeslagsventiler på
overvannsledningene
nedstrøms
oljeutskillerne. Tilbakeslagsventilene
er montert i kummer DN 2000.
Se for øvrig illustrasjon.
Utbyggingen ble prosjektert i 3D,
inkludert en komplett sprengningsplan og med alle installasjoner i og over bakken. Det gav

havinntrengning
full oversikt over alle kollisjonspunktene og var meget nyttig. Tor
Andersson ved Asplan Viak mener
at denne form for verktøy vil bli
benyttet stadig oftere.
Entreprenørfirmaet Helldal AS har
hatt ansvaret for grunnarbeidene,
inklusiv alt utvendig VA-arbeid.

Nobi har også levert slisserenner og ordinære
sandfangkummer til det nye industriområdet.

Fra venstre Nobis Eirik Soltvedt sammen med Helldals leder på prosjektet i avslutningsfasen, Arne
Kvamsdal.
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Møt Terje Reiersen
Terje Reiersen er teknisk direktør i Basal. Han arbeider med å
utvikle rasjonelle metoder for
anvendelse og anleggsutførelse
av betongrør og kummer,
utvikler, dokumenterer og
standardiserer Basals produkter gjennom Basal Standard, tar
del i produktutvikling og driver
utstrakt informasjonsarbeid.

Mannen er fra Brumunddal, utdannet
seg ved Gjøvik ingeniørhøgskole og
er 57 år. For 34 år siden begynte Terje
som rådgivende ingeniør i vann og
avløpsbransjen.
– Hvorfor?
– Jeg opplevde faget som interessant,
så at det hadde en miljøprofil og vet
at vann og avløp er grunnleggende
faktorer i ethvert samfunn, svarer Terje.
I 1987 ble han ansatt i bransjeforeningen Norges Betongindustriforbund
(NBIF), med betongrør som ansvarsområde.

Fragmentert bransje

Alle som kjenner nyere norsk betonghistorie kan navnene Alfanor og
Pre-Bas, forløperne for Basal. Innen
VA var betongbransjen grovt sett delt
inn i de to organisasjonene. Alfanor og
Pre-Bas var for opptatt av å motarbeide
hverandre, heller enn å styrke betongbransjen mot substituttproduktene,
noe markedet og bedriftene led under.
På 1990-tallet så en både internt og
eksternt at tiden var overmoden for å
samle kreftene.
– Isteden for å bruke så og si alle
resursene på å motarbeide hverandre,
kunne betongbransjen samlet fremstå
som mindre fragmentert, og benytte
det en hadde av overskudd til produktutvikling og kvalitetsheving, sier Terje.
Han ble daglig leder i Pre-Bas i 1996.
Målet var å, sammen med bransjen,
forene de to gruppene. Terje var daglig
leder i Pre-Bas til 2001, og hadde
sammen med styret ansvaret for å
gjennomføre etableringen av Basal
det året.

Grunnleggende behov

Sammenslåingen var en omfattende
prosess, det samme var navnevalget. Blant annet ble det lansert
ulike versjoner av de to navnene
sammenslått. Resultatet ble som vi
vet, Basal, som betyr ”grunnleggende”.
Navnet ble foreslått av nettopp Terje.
– Det er nettopp dette som er så viktig.
Vi arbeider med de grunnleggende
behovene, forhold som er helt ”basic”
i ethvert samfunn. Trygg og god infrastruktur er blant de viktigste forutsetningene for at alt annet kan fungere.
Nå har Basal 19 eiere og er landets
desidert største leverandør av betongrør og -kummer. Basal står for kvalitet,
kompetanse og innovasjon, og Terje
Reiersen har vært teknisk direktør
siden starten.

Felles produkt- og
kvalitetsstandard

Basal ledes av et styre, har et Markedsutvalg og et Teknisk utvalg (TU). Som
teknisk direktør deltar Terje Reiersen i
alle tre fora.
Basals hovedoppgave er å utarbeide
felles produktløsninger og standarder,
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Vi presenterer Basal gjennom en serie portretter av de ansatte
inngå felles innkjøpsavtaler og
utarbeide felles profilerings- og
markedsmateriell for kjeden. Med sin
tekniske kompetanse er Terje Reiersen
involvert i alt dette. Samt det meste av
produktutvikling hvor han bistår med
sine nyanserte og tekniske innspill.
Blant hovedoppgavene hans er
standardisering og normering, men
han bistår også med kontrakter og
avtaler.
Basal Standard er den felles produktog kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon.
Denne delen av arbeidet hans er svært
tidkrevende, og det dreier seg om
en videreføring av arbeid Alfanor og
Pre-Bas startet.
– I Basal Standard er alle produktene beskrevet til minste detalj. Fordi
alle medlemsbedriftene benytter
samme standard, kan produktene
benyttes om hverandre uavhengig av
produsent. For markedet betyr det at
kundene får samme kvalitet uavhengig av produsent. Dette fremmer
kundens valgfrihet samtidig som det
øker konkurransen, beskriver han.
Felles dimensjonering og dokumentasjon sparer også produsentene for
et omfattende arbeid, og bidrar til
reduserte kostnader.
Ved produksjon knyttet til spesielle
belastningsforhold, blir det forøvrig
foretatt dimensjonering for hvert
enkelt tilfelle.
Oppnevnt som norsk teknisk ekspert
I tillegg til å utarbeide spesifikasjon og
dokumentasjon for alle Basal produktene, sitter han i Standard Norge,
en organisasjon som arbeider med
nasjonal standardisering. I bransjen
er Terje Reiersen ansett som en av de
mest kompetente innen sitt fagfelt.
Reiersen er også oppnevnt som norsk
teknisk ekspert for betongrørområdet
i CEN-standardisering, for standardisering på europeisk nivå.
Basalbedrifter utvikler nye produkter,
alene eller i samarbeid med kunder.
Andre produkter, for eksempel
kumsystemet Basal Briljant, oppstår
etter initiativ fra Basal. Allerede når
arbeidet med nye produkter starter,

begynner prosessen med å utvikle
tekniske spesifikasjoner for Basal
Standard. Alle produkter som er en
del av Basal Standard, er for øvrig
behandlet og godkjent av Basal
Teknisk Utvalg (se egen artikkel side
26), hvor Terje har sekretærfunksjon.

trykkbelastningen i kummen, eller hva
som skjer i grøfta.
– Dette handler både om sikkerhet og
om like konkurranseforhold. Jeg etterlyser mer ansvarlighet fra konsulentenes side, forteller han.

Kostbart utviklingsarbeid

Også når det gjelder informasjon,
blant annet mot konsulenter, gjør
Basal en omfattende jobb.
Basal-bedriftene har selv betydelig
kunnskap, i tillegg får både de, byggherrer og konsulenter teknisk bistand
fra Basal. Denne bistanden kan være
i forbindelse med dimensjonering
av spesielle utfordringer, dimensjonering av rør som ligger på dybder som
ikke er omfattet av Basal Standard eller
andre tekniske råd knyttet til konkrete
prosjekter. Ofte er det Terje Reiersen
som bistår med dette. På den måten
kommer hans etter hvert mangeårige
erfaring og faglige kunnskap hele
bransjen til gode. Ved de fleste
ekstraordinære VA prosjekter som
omfatter betong blir Terje bedt om
råd, både fra Basals medlemsbedrifter
og eksterne konsulenter og byggherrer.
Produksjonsteknisk bistand til bedriftene kjøper Basal eksternt.
– Det er et omfattende arbeid du er
involvert i?
– Ja, sier Terje Reiersen. Han nikker og
fortsetter å fortelle.
– Basal utarbeider hefter og salgsmateriell. Jeg tar ikke del i dette, men
har medansvar i forbindelse kvalitetssikring av innholdet. I tillegg deltar jeg
på informasjonsmøter, forklarer han.
I år arrangeres møtestafetten Basalrunden. Opprinnelig var planen at
den skulle gjennomføres i løpet av en
avgrenset periode våren 2014. På grunn
av stor pågang er den utvidet flere
ganger, om ikke lenge har om lag 800
mennesker deltatt på Basalrunden 2014.
For uten informasjonsmøter i regi av
Basal bistår Terje også med gjesteforelesninger og foredrag i forskjellige
fora, blant annet på NTNU og NMBU,
samt en rekke andre VA relaterte
arrangementer.

Basal Briljant har vært et stort og
krevende prosjekt de siste årene. Nå
og fremover vil ”sikrere vannkum”
kreve mye av både Terje og Basal
forøvrig. Innen dette området er det
allerede nedlagt betydelige ressurser.
En gruppe bestående av Rørinspeksjon
Norge, mange kommuner, leverandører, konsulenter og foreninger arbeider
med å utvikle nye kravspesifikasjoner
for vannkummer. Hovedoppgaven er
å definere krefter, dimensjonering,
beregninger og utviklingen av nye
konsoller.
– Vi har bistått blant annet Ulefos Esco
til å utvikle en konsoll som tilfredsstiller kravene i den nye kravspesifikasjonen. De har brukt store ressurser
på å teoretisk dimensjonere konsollen.
Samtidig har vi i Basal dimensjonert
innfestingen av konsollen og dimensjonering av betongkummen.
Nå er prosjektet kommet så langt at
konsollen kan festes i betongen. Så
skal det iverksettes et typeprøvingsprosjekt for å dokumentere at teori
og praksis er i overenstemmelse. I
den forbindelse skal det testes fem
forskjellige kummer, med ulike
konsoller i. Disse skal testes for belastninger opp mot 65 000 kg, det er en
belastning som det kan være vanskelig
å forestille seg.

Konsulentenes ansvar

Sikkerheten knyttet til vannkummer
har vært et stort tema de senere år.
– Dagens konsoller er dimensjonert for
de trykkbelastninger som vannarmaturet festet i konsollen gir. Imidlertid
ser vi ofte at konsulenter prosjekterer
overgang til større dimensjoner ut fra
konsoll. Dette kan gi betydelig høyere
belastninger på konsoll og kum enn
det systemet er beregnet for. Betongvareprodusentene forholder seg til
kumtegningene. De kjenner ikke

Møter brukerne
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Tre nyttige tips om sandfang
Kjegler med DN 400 mannhull
Basal har fått to nye eksentriske kjegler i produktmangfoldet. Kjeglene er i utgangspunktet laget for sandfangskummer hvor en ønsker å benytte DN 400 ristlokk.
Kjeglene har flat kumtopp, derfor bør høydejusteringen primært utføres
under kjegla. Kjeglene finnes i to varianter tilpasset kumringer DN 650
og DN 1000.

I lavbrekk anbefales det å sette ned 2 eller flere sandfang. Den økte
sikkerheten i lavbrekket vil øke kapasiteten og redusere faren for uheldig
oppstuvning av overvann som følge av gjentetting eller redusert kapasitet i sandfanget.

Dykker med flytelokk vil opprettholde kapasiteten i sandfanget selv om vannspeilet i perioder kan fryse.

Anbefalt bruk av dempeog avslutningsring
Anleggsfase
Avlastningsringen brukes primært for å beskytte kumtoppen før asfaltering. Flyterammer med «kne» utforming kan før asfaltering være uheldig for
kumtoppen og føre til knusing ved belastning. Ved bruk av avslutningsring
vil lastoverføringen mellom flyteramme og kumtopp bedres slik at faren for
skader reduseres.

Driftsfase, ferdigstilling
På asfalterte veger og trafikkerte plasser brukes støpejernslokk med flytende
ramme. Det bør som minimum være 10 cm asfalt mellom ramme og kumtopp/
dempe- og avslutningsring.
NB! Dempe- og avslutningsring kompenserer ikke for manglende asfalthøyde.

70

VA-forum | 2014

Innstøping av plastdeler
Ved behov for å støpe inn plastrør
eller andre PE-koblinger, støper
Loe Rørprodukter AS nå inn en
injeksjonsslange i kassestøper.
Dette er et tiltak for å forebygge
eventuelle lekkasjer da innstøping
av plastdeler kan være utfordrende.

Injeksjonsslangen legges rundt den innstøpte
rørdelen. Injeksjonsmassen blir presset ut via
huller i slangen og spres jevnt slik at porer,
sprekker og evt. andre hulrom som kan forårsake
lekkasje tettes.

Utfordringene er blant annet at det
er vanskelig å oppnå tilstrekkelig
vedheft mellom betong og plastdeler. Varierende temperaturutvidelseskoeffisienter er også en utfor-

dring som øker med økt diameter
på innstøpningsdel. Når betong
herder stiger temperaturen og lave
temperaturer i grøfta kan medføre
en glipe ved innstøpt rørdel.
For å være i stand til å utbedre dette
i etterkant, dersom en slik glipe mot
formodning skulle oppstå, støper
Loe Rørprodukter AS nå inn injeksjonsslange på alle kassestøp i de
aktuelle produktene.

Kassestøpen armeres kraftig for å oppta kreftene
fra PE røret.

Ved innstøping monteres injeksjonsslangen i
overgangen mellom betong og innstøpingsmateriale. Kun en mateslange er synlig etter
innstøping på innsiden av kummen.

Innstøpt rørdel klar for injisering av tetningsmasse.
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Et skikkelig solid
musikkanlegg
Stødigere ghettoblaster skal du
lete lenge etter.

Øyvind Mellbye har laget en ghettoblaster av betong. Han navnga
den ”Slepebrøler” og bygde inn
høytalere.
Kunstverket, Slepebrøleren, ble i
begynnelsen av september stilt ut
under performancefestivalen Soft
City i regi av Kunsthall Oslo. Den sto
da på Grünerhagen ballplass hvor
ungdommer fra hele byen samles for
å spille basket.
Øyvind Mellbye er født 1985 i Oslo,
hvor han bor og arbeider. Han er
utdannet fra Kunsthøgskolen i
Bergen (2010) og arbeider hovedsakelig med skulptur, lyd og installasjoner knyttet til teknologi.
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Hans siste prosjekter er:
■ Mal Alt!, separatutstilling under
Hammerfest nasjonale
kunstfestival, 2013,
■ Arctic Challenge, stedspesifikt
prosjekt på Andørja, 2011
■ Sølveplene på Piksel, 2010,
festival for elektronisk kunst, 		
Bergen.

I historisk perspektiv

Hvorfor laget du en ghettoblaster av
betong?
– Det var et inspirert øyeblikk, rett
og slett en tanke som slo meg om
at dette var mulig. Jeg ville lage noe
som kunne spille musikk utendørs.
For å være garantert mot ødeleggelser forårsaket av vandalisme,
vær og vind, trengte jeg et solid
materiale. Betong er nærmest
evigvarende og det viste seg å ha
svært gode egenskaper ved støping

av detaljerte former, så det var en
materialteknisk løsning som gav seg
selv, forteller Øyvind Mellbye.
Han var opptatt av hvordan lyd
oppleves i det offentlige rom, da han
skapte Slepebrøleren.
– Til tider sitter jeg på trikken og
opplever at det er tyst som i graven
fordi alle hører på sin private musikk.
På 1980-tallet ble store bærbare
lydsystemer tilgjengelige. Folk bar
disse gatelangs, viste seg frem og
lagde sitt eget domene av lyd i det
offentlige rom. En glimrende aktivitet det er vel verdt å følge opp i vår
samtid, mener Mellbye.

Utallige muligheter

Slepebrøleren hans egner seg ikke
til å bli dratt gatelangs, til det veier
den for mye. Til gjengjeld har den
vært tilgjengelig for alle som ønsket
å spille musikk, eller annen lyd.

Lydskulpturen er støpt i 1 til 1 av en opprinnelig ghettoblaster. Den er om lag 60 cm lang, 24 cm høy og har
innebygde høgtalere. Det gikk for øvrig med om lag to
sekker ferdigmørtel til støpen.
For å unngå kabler, som har en tendens til å bli revet av,
kobler en seg til skulpturen via Bluetooth.
– Noe av idéen bak verket er å inspirere til diskusjon rundt
stillhet og hva som er den foretrukne støyen i det offentlige
rom. Med Slepebrøleren har jeg også lagt til rette for at folk
kan ha det ganske morsomt. Gjennom skulpturen kan du
formidle all slags lyd, så lenge du har en telefon eller annen
mobil enhet med Bluetooth. En av de ansatte i en barnehagegruppe koblet seg til skulpturen, benyttet en app
og ropte til barna med en Darth Vader-stemme. En venn
av meg spilte også en liten konsert via Slepebrøleren,
forteller Øyvind Mellbye.

Slepebrøleren er både et offentlig stereoanlegg og en skulptur.
Øyvind Mellbye og kunstverket hans. Slepebrøleren står på en sokkel av en
betongring DN 1000 med lokk.

Berømmer materialet

Den første betongversjonen av en ghettoblaster laget
han i forbindelse med en utstilling i 2011, årets versjon er
mye mer raffinert. Dette er for øvrig første gang han har
arbeidet med betong. På Kunstakademiet i Bergen lærte
han å lage støpeformer av silikon, i tillegg har han lest
seg opp på Betongboken som Fagbokforlaget gav ut på
1970-tallet. Nå er han blitt ganske hektet, det siste han
laget er en saltkvern av betong.
– Noe av det som driver meg, er å få jobbe med ting
jeg aldri har arbeidet med før. Betong har fantastiske
egenskaper og det var litt av en bragd å finne opp dette
materialet!

Står støtt

Kunstneren fikk god bistand fra Loe Rørfabrikker da
Slepebrøleren skulle presenteres. Han hadde behov for en
kontainer som kunne romme utstyr knyttet til skulpturen,
og et fundament som skulpturen kunne stå på uten at det
forstyrret det skulpturelle uttrykket. Mannen så for seg en
rund sokkel til et firkantet kunstverk og spekulerte en tid
på om han skulle forsøke å lage den selv. Så falt han for
kumring. Med lokk på, utgjør en kumring en solid og varig
sokkel, sterk nok til både kunstverk og mennesker.
Utstillingsperioden er over. Nå arbeider Mellbye for å finne
andre visningssteder.
– Med tiden blir det forhåpentligvis ghettoblastere av
betong over hele byen og hele verden!
Se for øvrig:
www.yvind.net / yvind@yvind.net
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BRANSJENYTT
Holmen utvider
produksjonshallen
Holmen Betong AS vedtok i juni 2014 å utvide bedriftens produksjonslokaler. Det gjøres ved å forlenge
selve produksjonshallen. Nybygget blir på totalt 380 kvadratmeter. Bygget er under prosjektering og vil
nærmest fordoble betongvareprodusentens produksjonsareal.
Planen er å ha bygget ut på anbud i løpet av sein vinteren, med byggestart til sommeren. En av utfordringene i forbindelse med nybygget er at realiseringen i minst mulig grad skal være til hinder for den løpende
produksjonen.
Bedriften er også i dialog med Hawkeye Pedershaab om investering i en ny produksjonsmaskin,
– Produksjonsmaskinene blir stadig mer effektive og med flere enheter, trenger vi mer herdeplass. I tillegg
øker andelen spesialarbeid. På vinteren må vi herde produktene to døgn innendørs før de kjøres på lager.
Planen er å flytte alt av boring og spesialarbeid til den nye hallen, forteller Stein Hugo, daglig leder hos
Holmen Betong AS.
Forbedringene får betydning både for kundene og bedriften.

Produksjonslokalet til Holmen
Betong skal utvides, forlengelsen av
den eksiterende hallen vil nærmest
fordoble produksjonsarealet.
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Skjæveland
Cementstøperi:
Ny hjemmeside
Skjæveland Cementstøperis nye
hjemmeside inneholder en komplett
oversikt over alle bedriftens produkter. Den blir også et oppslagsverk
innen tekniske løsninger.
Målet er å bistå kunder, konsulenter
og andre med informasjon som
gjør deres arbeidsdag enklere. Alle
produktene er presentert i en produktoversikt, hvor de er organisert på
samme måte som i katalogen, i tillegg
er det enkelt å søke etter produkt i
eget søkefelt.
På forsiden vil Skjæveland Cementstøperi
presentere nye produkt, prosjekt og
andre aktuelle tema.
Rubrikken ”Teknisk info” rommer
relevant informasjon om hovedtema.
Denne utvides fortløpende. Hjemmesiden inneholder blant annet artikler om løsning ved stikkrenner med lav overdekning
og beskrivelse av hvordan rør kan legges med stor overdekning, uten ekstra armering. Bedriften informerer om nye løsninger
for fordrøyning av overvann både for store arealer og for eneboliger, samt tilbakeslagsventil, virvelkammer, og nye regler for
dimensjonering av oljeutskillere med mer.

BEISFJORD HAR INNFØRT LEAN:
I 2014 begynte Beisfjord Sementvarefabrikk å innføre LEAN-produksjon i bedriften.
– Vi liker å si at dette er en prosess med mange års innføring og evig utføring, forteller bedriftens ikt-leder, Frode
Røkenes
Han beskriver LEAN som en positiv spiral, som vil øke kvaliteten enda mere på produkter, fjerne tidstyver,
gi høyere produktivitet og ikke minst mere fornøyde medarbeidere gjennom mer ryddighet, orden og
forutsigbarhet – som igjen fører til økt kvalitet.
– Det var faktisk Basal-bedriften Jaro AS som gjorde oss oppmerksom på denne arbeidsformen og hele
bedriften har besøkt dem og blitt meget imponert og ikke minst inspirert av dette, forteller han.
Gjennomføringen av Lean-prosessen står Vinn i Narvik for. Les mer om LEAN i artikkelen om Jaro AS side 31

2014 | VA-forum

75

BRANSJENYTT
VA-forum gratulerer
Lars Loe.
I konkurranse med over 1400 aktuelle kandidater vant Lars Loe
Østlandsfinalen av verdens største vekstskaperprogram. Juryen
mente at Lars Loe med sitt engasjement for de ansatte, bedriften
og faget var en verdig vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2014,
region Øst.
EY (Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. I
oktober gjennomføres seks regionale finaler og som vinner av region
Øst går Lars Kristoffer Loe nå videre til den nasjonale finalen i Oslo
der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 25. november. Den
nasjonale vinneren representerer deretter Norge i den internasjonale
finalen i Monaco neste sommer. Der skal det kåres en internasjonal
vinner blant de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner.

Under kåringen 13. oktober presenterte den
uavhengige juryen sin begrunnelse for valget av Loe:
«Vekstskaperen har gjennom tett involvering i drift og
strategisk viktige beslutninger oppnådd sterk vekst
over flere år. Virksomheten er markedsledende på
Østlandet og er leverandør til flere av landets største
prosjekter i sin bransje. En kritisk suksessfaktor har
vært fagkompetanse kombinert med vilje til
kontinuerlig utvikling av virksomheten.»

VA-forum gratulerer Lars Loe som en verdig vinner av Østlandsfinalen, og ønsker ham lykke til videre!

Nybygg og utvidelse i Mosjøen
Midt-Norsk Betong Mosjøen har reist nytt
kontorbygg. Opprinnelig var planen å
modernisere det opprinnelige administrasjonsbygget. En så imidlertid at resultatet
ville bli bedre med et helt nytt bygg.
Det er på 220 kvadratmeter grunnflate, og
i to etasjer. Etter planen skal nybygget tas i
bruk før jul.
Sokkeletasjen rommer garderober og
teknisk rom. I hovedetasjen innredes tre
kontorer, ekspedisjon, møte- og spiserom. Steinar Åkvik, eier og daglig leder av
Midt-Norsk Betong Mosjøen, har sørget for
trivelige lokaler hvor målet er at kunder og
andre skal føle seg velkomne. Det blir blant
annet store vindusflater mellom kontorene
og korridoren, for å åpne bygget for alle
som kommer innom.
Betongvareprodusenten midt i Norge har
også utvidet tomten sin slik at det er bedre
plass både til varer og til lasting av biler.
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Før jul flytter de ansatte hos Midt-Norsk Betong Mosjøen inn i nytt,
funksjonelt og fint administrasjonsbygg.

Beisfjord sementvarefabrikk 60 år!
I år er det 60 år siden Beisfjord Sementvarefabrikk AS ble etablert! Grunnleggerne var faren og onkelen til dagens
eiere. Det vet eierne å markere.
I starten besto produksjonen av avløpsrør i et økende marked knyttet til oppbygging av Norge etter krigen.
Gründerne var snekkere av yrke og kjøpte et konkursbo. Fulle av mot og forberedt på hardt og tungt arbeide la
de et solid grunnlaget for dagens bedrift.
Beisfjord Sementvarefabrikk har
vært innom mange forskjellige
produkttyper og varianter, og var
medlem av AS Alfanor fra dets
start helt til Basal AS ble dannet. I
dag drives familiebedriften av Odd
Røkenes, Frode Røkenes og Daniel
Røkenes.
Sementvarefabrikken i Beisfjord
har aldri hatt røde tall. Kvalitet,
nyutviklinger og markedstilpasning har vært blant deres sterke
sider fra dag en.

I år er Beisfjord Sementvarefabrikk 60 år.
Dette personalbildet ble tatt for to år siden.
VA-forum gratulerer!

Beisfjord sementvarefabrikk har ny
hjemmeside
Beisfjord Sementvarefabrikk AS har investert i
ny hjemmeside. Den moderne utgaven er både
informativ og visuelt tiltrekkende. På siden bruker
Beisfjord Sementvarefabrikk Basals fargepalett, som
de har innført på alle sine grafiske elementer, både
på papir og digitalt.
Hjemmesiden rommer kategorier for produktfakta,
nyheter og tips.
– Det er mange Basal-bedrifter som har utviklet
gode, informative og visuelle web-sider, og vi
føler absolutt av vi henger med her, sier bedriftens
ikt-leder, Frode Røkenes.
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Utbytterikt
fagmøte i Basal
Faglig erfaringsutveksling og
kompetanseheving, var målet
da Basal samlet førti fagfolk til
et utbytterikt teknisk fagmøte
i oktober.

var et hovedtema under fagmøtet.
Fordi Loe Rørfabrikker AS er den av
bedriftene som er kommet lengst
når det gjelder produksjonen av
Briljant-kummene, var det naturlig å
legge samlingen hit.

Innholdsrikt
Bedriftene ble oppfordret til å sende
deltakere både fra produksjonen og
fra ledelsen til fagmøtet. Så å si alle
Basal-bedriftene deltok på samlingen,
som foregikk i Drammen og hos Loe
Rørfabrikker AS på Hokksund.
Basal Briljant er årets store nyhet og

Fagmøtet foregikk over to dager.
Den første var utelukkende teoretisk,
fordelt på foredrag og faglige
diskusjoner. Noen av de aktuelle
temaene var: Dimensjoneringsprogram for sidemonterte anker,
forslag til kravspesifikasjon tilslag,
krav til konsoller, erfaringer med
utstøping av rør med mye armering,

Basals tekniske fagmøte var inspirerende og lærerikt for deltakerne. Hovedtema for møtet
var Basal Briljant, en fremtidsrettet løsning markedet etterspør og begeistres over.
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og risikoanalyser.
Terje Reiersen, teknisk direktør hos
Basal, holdt et foredrag om Basal
Briljant mot slutten av den første
dagen. Dagen etter startet med
fabrikkbesøk hos Loe Rørprodukter,
med hovedvekt på Basal Briljant.
Loe Rørprodukters fabrikk på
Hokksund er fullautomatisert, og
er en av Europas mest moderne
rørfabrikker. Fagfolkene fra de
andre Basalbedriftene fikk god
anledning til å gjøre seg kjent med
produksjonsprosessene hos Loe,
som gjerne deler sin erfaring med
andre eiere i Basal.

Nyttig erfaringsutveksling

Hos Loe er det produsert Basal
Briljant-kummer en tid, og bedriften
har allerede samlet erfaringer som
vil komme både dem og de andre
Briljant-produsentene til gode.
Fagmøtet ble avsluttet med en
gjennomgang av erfaringer fra
igangkjøringen og testproduksjonen
av Briljant.

Loe Rørfabrikker AS er den av Basal-bedriftene som er kommet
lengst i produksjonen av Basal Briljant. Fabrikkbesøk hos Loe
var ett av innslagene på det tekniske fagmøtet. De skreddersydde, industrielt fremstilte kummene vekker begeistring.

Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal, holdt flere foredrag på det tekniske fagmøtet.
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Returadresse:
Basal AS
Lille Grensen 3,
0159 Oslo

NYHET!

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

Når kommer kravet om å rense
urbant og forurenset overvann?

•
•
•
•

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

= God renseeffekt!

Drensledning

