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1. Hvordan bør overvannet håndteres?

Flom i boligfelt i Bærum. (Foto: Bærum kommune)

Overvann er den delen av nedbøren som renner av på 
overflater og som ikke infiltrerer til grunnen. Overvannet 
vasker med seg avsatte forurensninger fra bl.a. bileksos, 
atmosfærisk nedfall, søppel, nedfall fra trær og 
partikler fra fyring og forbrenning, og renner ut til en 
vannforekomst enten via eget overvanns-ledningsnett i 
separatavløpssystemet eller via et regnvannsoverløp på 
fellesavløpsledninger. 

Kapasiteten til ledningsnettene har ikke klart å holde tritt 
med økningene i overvannsmengden. Økningen skyldes 
fortettingen i byene og klimaendringer.

Klimaendringer og fortetting i byer vil gi store nye 
utfordringer. Stigende havnivå vil også redusere kapasiteten 
til ledningsnettet, hvilket bidrar til økt oppstuvning i 
avløpsnettet og mer flomskader i byene. Analyser utført 
ved UMB har vist at i enkelte bydeler kan antallet bygninger 
som flomskades fordobles på grunn av klimaendringer 
de neste 50 år. Ukontrollerte flommer fører også ofte til 
økt  frekvens på vannbårne sykdommer formidlet gjennom 
drikkevannsnettet.
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Den vanligste og mest tradisjonelle overvannsteknikken er å 
føre vannet ned i sluk og bort i rør. I mange år har overvann 
utelukkende vært sett på som et problem. Åpent vannspeil 
oppfattes idag som en ressurs for miljøet, rekreasjon og 
opplevelse. 

Man har i de senere år fått en kraftig økning av de skadene 
som flommer i tettstedene har forårsaket.
Det er for kostbart å gjøre en storstilt oppgraving 
og oppdimensjonere store deler av de eksisterende 
ledningsnettene i byene.

Alternativt tiltak kan være:

• Dempe tilstrømningen av overvann til ledningsnettet ved å 
fordrøye overvann lokalt i tanker, rør-magasiner, magasiner 
av plastkassetter eller i åpne dammer, samt å infiltrere 
overvann til grunnen.

• Tiltak i selve ledningsnettet, f.eks. ved å bygge 
fordrøyningsbasseng, rehabilitere dårlig utformede 
kummer, samt å øke rørdiameter i flaskehalser. 

De valgte løsningene må fungere godt både ved vanlig 
nedbør, ved flom og i tørrvær.

For ekstremnedbør bør man planlegge med åpne trygge 
flomveier for f.eks. 100-årsflommen.

Hovedvisjonene for en bærekraftig håndtering av overvann 
er forebygging av økende flomskader og vannforurensning 
som følge av fortetting i byer og klimaendringer. Dette kan 
gjøres samtidig som overvannet utnyttes som en ressurs, et 
positivt landskapselement i bybildet og for styrkingen av det 
biologiske mangfoldet i bymiljøet. 

Gode løsninger oppnås ved et nært samarbeid 
mellom kommunale etater som teknisk etat, plan- og 
bygningsetaten, miljøsaksbehandlere, samt private aktører. 

Det er ikke alltid beste løsning å lede enda mer overvann til slukene.
(Norvar, rapport 144/2005)
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Løsninger som holder tilbake overvann eller forsinker 
tilførselen til avløpsnettet kan være:

• Lokal fordrøyning i åpne dammer, rørmagasin, tanker i 
glassfiber eller støpte basseng. Alle fordrøyningsvolum bør 
ha effektive utløps-regulatorer.

• Struping av innløp i gatesluk slik at overvann demmes opp 
på passende gatestrekninger eller parkeringsplasser. 

• Bevaring og utvikling av trevegetasjonen.
• Bruk av smalere veier.
• Bruk av permeable plass- og veidekker. (betong-mønstre 

med gress i åpningene, porøs asfalt e.l.)
• Anlegg med mer gressflater for infiltrasjon av nedbøren til 

grunnen.
• Bruk av infiltrasjonsmagasiner og infiltrasjonsrør/

plastkassetter i grunnen.
• Bruk av lett absorberende jordmaterialer over tette flater.

• Anlegge “grønne” hustak med jord og vegetasjon som 
absorberer en del av nedbøren.

• Bruk av takcisterner eller regnvannstønner under 
taknedløp for senere bruk til vanning etc. 

• Utforming av lekeplasser og idrettsplasser slik at de 
fungerer som fordrøyningsdammer under ekstreme 
regnskyll. 

• Flomsoner langs bekker kan også etableres som gang- 
og sykkelstier nær breddene, men som i ekstreme 
regnsituasjoner fungerer som en flomsone hvor vannet 
ikke gjør skade.

Overflateavrenning

Avrenning
myke overflater Regn

Fordamping

Avrenning

Infiltra-
sjon

Transport i

ledninger
Kildekontroll, LOD

Utskilling 
i dammer

Drenering
Innlekking

Grunnvanns-
påvirkning

ResipientenForskjellige overvannsløsninger og tiltak satt 
sammen i et eksempel på et overvannssystem. 
Figuren viser også hvilke forhold som påvirker og 
blir påvirket av løsningene. Basert på materiale fra 
SWECO Stockholm.
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2. Oppsamling og transport
2.0 Generelt

Større rørdiametere, glattere rørvegger og hydraulisk godt 
utformede kummer bidrar til at de hydrauliske tapene 
blir mindre, og til at flomskadene blir mindre hyppige og 
mindre alvorlige. En fornyelse av hydraulisk dårlig utformede 
kummer kan øke vannføringskapasiteten med 10 – 14%.

Ved en nyutbygning i et overbelastet område kan det være 
riktig å legge en ny ledning nedstrøms til et område i byen 
som har bedre kapasitet.

Før overvann kan slippes inn i magasiner, tanker eller til 
infiltrasjon i grunnen må overvannet renses i  sandfang og i 
mange tilfeller også i en oljeavskiller. 

2.1 Overvannsrør 

Svarte grunnavløpsrør SN 8
Mange ønsker å bruke samme type glattveggede rør for 
overvann som for spillvann. Rørdeler og kumløsninger er 
de samme og andre egenskaper er like. For dette benyttes 
svarte grunnavløpsrør av PVC eller PP. Produktene bærer 
selvsagt kvalitetsmerket Nordic Poly Mark.

X-Stream overvannsrør og deler
X-Stream er et helt nytt dobbeltvegget rørsystem med 
patentert muffeløsning som sikrer en helt tett, og meget 
installasjonsvennlig skjøt. Ved skjøting komprimeres 

pakningen gradvis og monteringskraften reduseres vesentlig 
i forhold til konvensjonelle muffer. Dette gir  store fordeler 
ved installasjon, da alle dimensjoner til og med Ø600 kan 
monteres med håndkraft. Systemet er selvsagt godkjent iht. 
Nordic Poly Mark

X-Stream overvannsrør har en dimensjonsrekke som 
spenner seg fra 100 mm til 800 mm (figur 2.2). Rør og 
deler er produsert i PP-materiale og har en dobbeltvegget 
konstruksjon som innebærer en unik kombinasjon av lav vekt 
og stor styrke, med en ring-stivhet på SN 8. PP-materialet er 
meget korrosjonsbestandig og rørsystemet er tett mot inn- 
og utlekking.

X-Stream er sort utvendig og har en lys innside.

Alle deler, til og med Ø600, er sprøytestøpt, og har derfor 
en langt høyere kvalitet enn konvensjonelle segmentsveisede 
deler. Foruten optimale hydrauliske egenskaper, innebærer 
dette redusert vekt og redusert byggemål i forhold til det 
markedet tidligere har akseptert. 

Ved X-Stream-rør i dimensjoner fra og med 100 mm til og 
med 400 mm kan Wavins standard 315 og 425 spyle- og 
inspeksjonskummer tilkobles ved hjelp av overganger. Tegra 
600 leveres med integrerte fleksible muffer for X-Stream 
Ø150-Ø300. Det kan også lages sandfangsløsninger basert 
på Wavins 1000 mm nedstigsningskum.

Svart PP SN 8 Svart PVC SN 8 

Wavin XL finnes både som gummipakning og sveisemuffe. 
Rørsystemet er godkjent for spill- og overvann. Wavin XL er 
et lettvektsrør for: overvannshåndtering, kulverter, relining, 
spillvann samt produksjon av kummer og tanker. Rørets 
homogene innersjikt lages i RC materiale, et PE100 mate-
riale med ekstra stor motstandskraft mot sprekkvekst. Dette 
er den gule innerveggen. På utsiden spiralvikles et PE-rør, 
ekstrudert på et PP-rør som stamme. Avhengig av dimen-
sjon og ringstivhet, bygges rørveggen opp med ytterligere 
profilrør og/ eller PE-lag. Rørendene består av en muffe og 

en spissende, som begge er integrert i røret. Nordic Polymark 
sertifiserer kun opp til 1200 mm og derfor er Wavin XL kun 
sertifisert på 1000 og 1200 mm. Røret er i dimensjonsrekken 
1000 - 3000mm Di - med Di får du riktig kapasitet i henhold 
til beregnet behov og opptil 40% ekstra kapasitet 
sammenlignet med Dy.

Wavin XL 
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Bruksområder:
• Avvanning av veier generelt og motorveier
•  Stikkrenner
•  Kommunale utparselleringer
•  Bekkelukking
• Magasinering av overvann
•  Varerør 

I forbindelse med veidrenering kan Wavins nye X-stream 
rør og deler leveres både som drens- og overvannsledning. 
Denne varianten av X-stream rør muliggjør en rask 
opptørring av veibanen etter nedbør.

Den dobbeltveggede konstruksjonen kommer, på grunn 
av sin store mekaniske styrke og gode vannføringsevne, 
særlig til sin rett ved drenering av veier. Overvannssystemer 
dimensjoneres ut fra maksimal kapasitet ved helfylte rør. 
Derfor er det viktig å fokusere på innvendig diameter. 

X-Stream-dimensjonene er basert på innvendig diameter. 
Det gjør at de tilfredsstiller krav i Vegnormal 018 (405.2) 
for å kunne bruke forenklet dimensjonering av stikkrenner. 
X-stream rør angitt med innvendig diameter har 20-40% 
bedre vannføringskapasitet enn tilsvarende DV-rør angitt 
med utvendig diameter. 
Eksempel: Maksimal vannføring ved 10 °/°° fall og ruhet = 
0,25 mm. X-Stream Ø400: 244 l/sek. DV
Dy Ø400: 181 l/sek.
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Pragma overvann
Pipelifes velkjente dobbelveggede overvannsrør SN 8 (DVO-
Dy) er nå sertifisert på linje med spillvannsrør og merkes med 
Nordic Poly Mark. For å markere dette er Pragma-navnet 
også tatt i bruk på overvannsrørene. 

Alle Pragmarør og deler er fullt ombyttbare og har utvendige 
dimensjoner som gjør det enkelt å kombinere Pragma med 
andre rørsystemer. Dette er altså rørsystemet for den som 
tenker langsiktig. 

Foruten å tilfredsstille de strengeste kvalitetskravene i 
forbindelse med produktsertifisering, tilfredsstiller Pragma 
overvannsrør alle vegvesenets og kommunenes krav til denne 
typen rør. Pragma overvannsrør får du fra 110 mm til 630 
mm. Et tilsvarende dreneringsrør er tilgjengelig i 50 mm opp 
til 315 mm.
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2.2 ACO Linjedrenering 
- den beste måten å lede bort regnvannet på 

Linjedrenering utnytter tyngdekraften på en enkel måte. 
Ved å planere terrenget til en jevn flate ledes vannet til 
dreneringsrennene. Ingen kompliserte fall og ingen store 
utgravninger. 

Dreneringsrennene vedlikeholdes enkelt ved høytrykkspyling 
med jevne mellomrom. 

ACO Drain® har et komplett system av rister og 
renneelementer som tilfredsstiller alle krav til belastning. 
ACO Drain® dekker belastningsklasser fra A15 til F900, alt i 
henhold til EN 1433. 
 
ACO Drain® har stor grad av fleksibilitet. Rennene leveres 
i flere høyder og bredder. Alt etter hvilke krav som stilles til 
systemet. I tillegg finnes tilbehør som sandfang, forskjellige 
typer utløp, endevegger, overgangsstykker etc. 

Profesjonell linjedrenering 
Dreneringsrenner tilpasset alle behov: 
Gårdsplasser - Vei-/ Torg-/ Parkeringsanlegg - Sportsanlegg- 
Park/Grøntanlegg - Flyplasser - Industriområder.

Renneelement produsert i 
polymerbetong

Flere rennebredder
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Spalterenne

Diskret eleganse 
Våre spalterenner er det mest diskrete dreneringssystemet 
i ACOs produktsortiment. Muligheten for å lage en 
plass, bryte belegning og innbefatte drenering som en 
arkitektonisk mulighet, har gjort spalterennene til en suksess. 
Med en smal spalte i belegningen og den vannførende 
rennen under jorden skapes et pent dreneringssystem!

2.3 Strupebrett
For å begrense mengden overvann som renner inn i 
ledningsnettet, kan man montere metallbrett på toppen av 
gatesluk slik at ikke noe eller bare litt overvann kommer ned 
i sluket. Vannet må i så fall kunne renne forbi sluket eller 
stuves opp i en lokal dam uten at skader eller store ulemper 
oppstår. Vegvesenet må kontaktes for å få aksept på at 
lokale dammer kan oppstå midlertidig under sterkt regn.
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Sandfang er en enkel mekanisk renseprosess som skiller ut sand 
og grus fra avløpsvann.
Sand og grus vil sedimentere og synke til bunns i sandfanget. 
Det er meget viktig at sandfanget tømmes før sand/slam utgjør 
50% av våtvolum i tanken.
For riktig dimesjonering av sandfang i forbindelse med 
oljeutskiller, se “Veiledning for oljeutskilleranlegg” - NORVAR - 
Rapport nr. 156/2007.

Undersøkelser viser at en sandfangskum med diameter 1,0 m og 
150 mm dykket utløp har en hydraulisk 
kapasitet på ca. 20 l/s. Er tilrenningen større resus-penderes 
akkumulert sand og føres videre i ledningsnettet. For å hindre 
overbelastning må nedslagsfeltet til det enkelte sandfanget ikke 
være for stort samtidig som akkumulert sand må regelmessig 
tømmes. En økning i nedbørsintensiteten vil kunne redusere 
effekten ved eksisterende sandfang og resultere i et behov for å 
etablere flere i samme avløpsområde.

2.5 Oljeutskiller 

Hvilke virksomheter trenger oljeutskiller?

Oljeholdig spillvann:
• Vaskeplasser med bilvaskemaskin og buss/
   trailervaskemaskin
• Selvaskeplasser
• Vaskeplasser for anleggsmaskiner, landbruksmaskiner    
    og andre tyngre kjøretøy
• Bilverksteder
• Industribedrifter

Oljeholdig overvann:
• Bilopphoggere
• Skraphandlere
• Trafostasjoner
• Parkeringsanlegg
• Påfyllingsplasser for bensin/diesel
• Vegprosjekt med tunneller
 
Forskrifter, Norske Standarder og veileder
for oljeutskiller:
• SFT har satt funksjons krav til max. oljeinnhold 
   50 mg/l for påslipp til offentlig nett  
   (ref. SFTs avløpsforskrift § 15-7) 
• Krav til sandfang og prøvetakingskum
• Oljeutskillere skal være godkjent etter
    NS-EN-858-1 og dimensjonert etter
    NS-EN-858-2
• Veiledning for oljeutskilleranlegg
    – NORVAR-rapport nr.156/2007
   En veiledningen som er meget viktig for
   rådgivere, rørleggere,entreprenører, rørgrossister,
   kommuner, tømmefirmaer og produsenter/-leverandører

2.4 Sandfang
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3. Magasinering

Fordrøyning kan innebære utnytting av hulrommet i ulike 
typer steinmasser, rørmagasin, støpte betongbasseng, åpne 
grøfter eller dammer, plastkassetter og prefabrikkerte tanker.

Fordrøyning innebærer struping av vannmengden ut fra 
magasinet. Strupeorganet som installeres har en helt 
avgjørende betydning for anleggets funksjon, drift og 
økonomi.

FluidVertic-magasinet representerer en komplett løsning 
for magasinering av overvann. Vannføringsregulatoren 
er integrert i selve tanken. Løsningen passer for anlegg 
med små til middels store bassengbehov. For større 
volumer leveres gjerne flere tanker koblet i parallell. I 
tillegg til nedgraving leveres også magasin for montering i 
garasjeanlegg e.l. Enkel installasjon og drift.

3.0 Generelt

3.1 FluidVertic-magasin

Linjedrenering med magasineringsfunksjon ved ekstreme 
nedbørsmengder. ACO Qmax®-systemet er blitt utviklet for 
å tilfredsstille behovet til et økonomisk spalterennesystem 
med høy kapasitet og er beregnet for områder med store 
oppsamlingsflater for regnvann. ACO Qmax®-systemer 
dekker en mengde bruksområder innenfor alle belastnings-
klasser samtidig som det sørger for en effektiv drenering.

Tradisjonelle dreneringssystemer vil på enkelte store områder 
som parkeringsplasser, store distribusjonssentre, motorveier 
og flyplassområder ikke være effektive nok til å opprettholde 
stor nok dreneringskapasitet.

3.2 ACO Qmax®-system

Aco Qmax®-system

Qmax 900 
Qmax 600 
Qmax 350 
Qmax 225

MFT Fluid Vertic magasin
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ACO Qmax®-systemets største fordeler er:
• Et diskret spalterennesystem. 
• Rask og effektiv fjerning av overflatevann
• Hindrer oversvømmelser ved ekstreme nedbørsforhold. 
• Systemet kan ha stor lengde til avløp. 
• Fjerner behovet for ekstra avløpsrør. 
• Lett vekt gir enkel installasjon. 
• Stor magasineringskapasitet begrenser over-svømmelser 

ved ekstreme regnskyll. 
• Kontrollert utslipp av vann fra systemet til avløp. 

• På de største modellene kan flytregulator monteres for å 
kontrollere mengden av vann ut fra rennen. 

• Testet og godkjent for alle vektklasser i henhold til EN 
1433. 

• Tilpasset alle typer overflatebelegninger. 
• Raskt og enkelt system å legge. 
• Systemet kan gjøres 100% vanntett. 
• Produsert av resirkulert MDPE. 
• Robust og meget korrosjonsmotstandig konstruksjon.

Diskret spalterenne med kapasitet 
for ekstreme regnskyll

Forsterkninger for bærende stabili-
tet. Eliminerer behovet for ekstern 
forsterkning av overflaten

Inn-og utløp for inn-
speksjonssjakt

Fullstendig tetning mellom 
elementene forhindrer at 
forurenset vann lekker ut

Enkel tilkobling fra siden eller enden ved hjelp av et 
1 meter langt sideinnløpsrør

Justerbare ben for enkel nivåjustering

Produsert av resirkulert MDPE
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4. Kombinert fordrøyning og infiltrasjon
4.0 Generelt
Som et alternativ til steinmagasiner som normalt bare har 20 
– 30% porøsitet eller nettovolum for å fordrøye overvannet, 
kan man fylle magasinet med plastkassetter. Disse har normalt 
et porevolum på ca. 95%. Man får dermed utnyttet arealet og 
byggegropen i bakken meget bedre, og magasinet blir ikke så 
lett tettet igjen. Ved samtidig infiltrasjon i grunnen reduseres 
magasinbehovet.

4.1 Wavin Q-Bic overvannskassetter – overvannsmagasiner 
som kan TV-inspiseres, spyles og slamsuges

Wavin Q-Bic er et utmerket alternativ både for å ta hånd om 
overvann fra nye boligfelt/nybygg, og ved rehabiliteringsarbeider 
av eksisterende ledningsanlegg. Systemet brukes særlig til 
magasinering og infiltrasjon av vann fra større takflater ved 
kontorbygg, industribygg, skoler, institusjoner osv. samt 
asfalterte/tette arealer som for eksempel parkeringsplasser, 

bensinstasjoner, idrettsanlegg o.l. Installasjonen skjer raskt, da 
kassettene settes sammen som legoklosser. Et korrekt installert 
magasin har stor mekanisk styrke mot vekt av overdekning 
og belastninger. Systemets utforming gir mulighet for TV-
inspeksjon, spyling og slamsuging gjennom integrerte kummer.



www.dahl.no

15

Typiske bruksområder:
• Behov for magasinering ved tilknytting av nye 

overvannsledninger til eksisterende ledninger med 
begrenset kapasitet.

• Behov for magasinering ved problemer som tilbakeslag 
med påfølgende oversvømmelser i terreng, i kjellere osv.

• Utjevning av belastningsvariasjoner på lednings-nettet.
• Reduksjon av overvannsmengde til ledningsnett ved lokal 

infiltrasjon.
• Lokal infiltrasjon for å unngå senking av grunnvannsstand.

Plassering av kassetter 
Q-Bic-magasinet plasseres normalt slik at kanalene har 
samme retning som byggegropens lengderetning. Ved 
tilkobling i magasinets langside vendes kassettene 90° i 
forhold til de øvrige kassettene. 

Magasinet bør legges utenfor vei med tung og intensiv 
trafikk. Gunstig plassering er under gangvei, fortau, 
grøntarealer osv.

Legges magasinet under områder med stor trafikk-belastning 
kan det være påkrevd å lage en avlastningsplate over 
magasinet. (Gjelder også anleggstrafikk). Ved lett trafikk og 
parkeringsarealer tilstrebes en overdekning på minimum 1,0 
meter. 

Følgende gjelder for installasjon av Q-Bic 
overvannskassetter:
• Maks installasjonsdybde er 7 meter.
• Maks antall lag er 5.
• Masser i fundament, sidefylling og beskyttelseslag (min. 

30 cm) skal ha friksjonsmasse (eks. 8-12 mm finpukk) med 
maks steinstørrelse 16 mm.

• Kassettene tåler vertikal belastning på 10 tonn/m2.
• Geotekstil skal ha overlapp på minst 0,5 meter.*
• Behov for utluftning vurderes.
• Komprimering skal leve opp til stilte krav i det enkelte 

prosjektet.  
*Eventuelt bruk av tett PP-folie med overlapp eller sveisede 
skjøter.
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5. Regnvannsoverløp
5.0 Generelt

Regnvannsoverløp er en viktig del av avløpssystemet der nettet, 
eller deler av nettet, er utført som fellessystem. Overløpets 
oppgave er å hindre overbelastning av nedstrøms anlegg 
under nedbør og snøsmelting. Overløpet skal videreføre mest 
mulig av forurensningene under kontrollerte hydrauliske 
betingelser. For å tilfredsstille forurensningsforskriftens krav 
om best tilgjengelig teknologi skal nye regnvannsoverløp 
bygges som partikkelavskillende regnvannsoverløp.

Av prismessige hensyn leveres normalt overløp med 
partikkelavskilling som prefabrikkerte enheter i GRP. I 
utgangspunktet er det fire forskjellige overløpstyper å velge 
mellom; tverroverløp, høyt sideoverløp, virveloverløp med 
åpen virvel og virveloverløp med lukket virvel (se VA Miljøblad 
nr. 74; Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming).

For å oppnå best mulig partikkelavskilling, hydraulisk kontroll 
og drift bør valg av overløpstype og vannføringsregulator 
(kap.6) vurderes under ett. Dette gjøres normalt av 
leverandøren av utstyret.

Et anlegg for pumping av regnpåvirket avløpsvann består 
tradisjonelt av tre bygningsmoduler; partikkel-avskillende 
regnvannsoverløp, vannføringsregulator og pumpesump. 
Ved Sumpvirvelen FluidSep er overløpskammeret og 
pumpesumpen slått sammen til ett kammer og pumpa dekker 
vannføringsregulatorens funksjon. Sumpvirvelen representerer 
et stort besparingspotensiale når det gjelder investerings-, 
drifts- og vedlikeholdskostnader.

Sumpvirvelen kan utnyttes for alle pumpefabrikat. 
Konseptet er spesielt godt egnet for tørroppstilte løsninger 
der pumpene monteres på pumpedekket over sumpen. 
Alternativt kan pumpene monteres i egen sump med positivt 
tilløpstrykk.

FluidSep-konseptet er utviklet av det tyske selskapet UFT, 
Umwelt- und Fluid-Technik og Dr. H. Brombach GmbH. 
Markedsføring, prosjektering, produksjon og salg i Norge 
reguleres gjennom en lisensavtale mellom UFT og MFT 
Miljø- og Fluidteknikk AS. Normalt leveres virveloverløpet/
sumpvirvelen FluidSep som en prefabrikkert løsning i GRP. For 
kammerdiameter større enn 3,5 utføres anlegget i betong.

5.2 Sumpvirvelen FluidSep; 
kombinert pumpestasjon og 
partikkelavskillende 
regnvannsoverløp

5.1 De vanligste regnvannsoverløpstypene

MFT tverroverløp MFT sideoverløp MFT FluidSep 
(Foto: Geir Helø)

Overløpstype Kommentarer
MFT tverroverløp Fast terskelhøyde, førstevalg mht. pris, liten høydeforskjell innløp/utløp.

MFT sideoverløp Variabel terskelhøyde, lav og lang terskel, spesielt godt egnet for store vannmengder og 
områder med lavtliggende kjellere. Liten høydeforskjell innløp/utløp.

MFT FluidSep variabel terskel-
høyde

Lisensprodukt. Dimensjonering utføres av MFT. Stor høydeforskjell innløp/utløp. 

MFT FluidSep egner seg godt i kombinasjon med pumpestasjon (se kap. 5.2).

Anmerkning: med terskelhøyde (fast/variabel) menes nivåforskjell mellom terskel og bunn innløp.
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6. Mengderegulering
6.0 Generelt

6.1 Virvelkammer

Regnvannsoverløp i fellessystemet og alle former for magasinering 
av overvann innebærer installasjon av en vannføringsregulator. 
Regulatoren bestemmer videreført vannmengde og installeres 
nedstrøms regnvannsoverløpet eller magasinet, eller integreres 
i selve magasinet. Normalt velges en regulator basert på 
virvelkammerprinsippet (Vann nr. 2/2007; Mengderegulering i 
avløpsteknikken. Hva er best tilgjengelig teknologi?).

Virvelkammeret er sirkulært med tangentielt innløp. 
Vannpartiklene følger en spiral tilsvarende utløpet fra et 
badekar. Vannhastigheten aksellererer fra innløp mot utløp; 
trykkenergien omformes til hastighetsenergi. Den innkommende 
vannstrømmen treffer de roterende vannmassene der trykket 
er høyest og blir på den måten kraftig bremset opp. De mest 
effektive kamrene har et strømningstverrsnitt som er opp til 5 
ganger større enn et strupet utløp. Dette innebærer at risikoen for 

tilstopping minimaliseres. Virvelkammerkonseptet danner i dag 
basis for en rekke spesialprodukter utviklet for avløpsteknikken. 
Kamrene prefabrikkeres. Forutsatt montert som anvist av 
leverandøren kan disse leveres med en kapasitetsgaranti på +/- 
5% -10% avhengig av type.

For optimalt valg av kammer og nøyaktig dimensjonering 
benytter MFT et effektivt beregningsprogram.

Hydraulisk karakteristikk for ulike dyseåpninger 
(MFT Fluidvertic).

MFT FluidCon tørroppstilt

MFT FluidCon våtoppstilt



18

VMT (VA) KONSEPT Overvannshåndtering – løsninger for å ta vare på overflatevann

Formen på kammerets hydrauliske karakteristikk, dvs. 
sammenhengen mellom trykkhøyde og videreført vannmengde, 
er av vesentlig betydning bl.a. med hensyn til tilstoppingsrisiko, 
selvrensing, forurensningsutslipp og magasinutnyttelse. I 
denne sammenheng er karakteristikkens form like viktig som 
pumpekarakteristikken for en avløpspumpestasjon.

For store videreførte vannmengder kan det være aktuelt å 
installere strupeluker som er utviklet til formålet. Det forutsettes 
at disse leveres kalibrert fra produsent.

Med utgangspunkt i virvelvelkammerets nøkkelrolle ved 
planlegging av regnvannsoverløp og alle former for utjevning 
innen avløpsteknikken er det nødvendig at leverandøren blir 
kontaktet så tidlig som mulig i planprosessen.

Tilfeldig tilsyn er typisk for et stadig økende antall private små 
overvannsmagasin med små videreførte vannmengder. Det vil 
normalt alltid foreligge en viss risiko for at blader, pinner eller 
sand og grus kommer i kontakt med vannføringsregulatoren. 
Pga. faren for tilstopping bør derfor alltid et så stort 
strømningstverrsnitt som mulig tilstrebes. Dette er særdeles 
viktig ved små til middels store videreførte vannmengder.

6.2 Driftsstabilitet

6.1 De vanligste virvelkammerene

Virvelkammer type Kommentarer

MFT FluidCon tørroppstilt
Benyttes normalt nedstrøms regnvannsoverløp, men også ved store overvannsmagasin. Fami-
lie med over 600 medlemmer.

MFT FluidCon våtoppstilt For magasinering av overvann; moderat til store vannmengder.

MFT FluidVertic For magasinering av overvann; små til moderate vannmengder.

MFT FluidPond For rensedammer og åpne magasin.

MFT FluidPond MFT FluidVertic
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7. Fiberduk 
7.0 Generelt
• Separerer/filtrerer partikler fra vannet i infiltrasjonsgrøfter 

og infiltrasjonsmagasiner.
• Hindrer sammenblanding av ulike jordfraksjoner.
• Virker som et drenerende sjikt.
• Erosjonsbeskyttelse.
• Tetningssjikt i bunnen av åpne dammer. 

Fiberduker brukes i og rundt grøfter, i resipienten og som 
beskyttelsesduk for membraner (se fiberduker). Membraner 
brukes i utskillingsdammer, rundt overvannskassetter (se 
side 20) og i forbindelse med tette grøfter (se membraner). 
Erosjonssikring kan brukes til å redusere/hindre overvannet 
i å ta med seg finstoff og andre partikler fra grunnen. 
Jordarmering kan brukes der man ønsker å forankre tanker 
og tette konstruksjoner for oppdrift.

Geosynteter for overvannsannlegg
Geosynteter er en fellesbetegnelse på produkter laget 
av syntetisk materiale som  brukes i i geotekniske og 
anleggstekniske sammenhenger. Populært pleier vi å si at 
geosynteter er syntetiske produkter som hjelper jorda og 
andre materialer. 

I overvannsanlegg brukes geosynteter på mange steder. Går vi 
ut i fra figur 1.3. Se side 5.

Fiberduker
TerraTec fiberduk er laget av kortfiber polypropylen som 
nåles sammen og kalandreres til en tynn og kompakt duk. 
Fiberdukene har funksjonene/egenskapene: separasjon, 
filtrering, drenering og beskyttelse. Fiberduker benyttes både i 
nyanlegg og ved rehabilitering av overvannsanlegg.

I overvannsanlegg er det fiberdukens evne til å være et filter, 
og dens evne til å beskytte f.eks. membraner, som benyttes. 
For informasjon om de andre bruksområdene, separasjon 
og drenering, henviser vi til VA-konseptet Vei og Bane, og 
Håndbok 018 kapittel 521 fra Statens vegvesen.

Filtrering betyr at fiberduken slipper vann og væsker gjennom, 
men hindrer at jord eller andre partikler går gjennom. 

7.1 Filtrering
Ved bruk av fiberduk til filter, for eksempel rundt drensgrøfter, 
sedimenterings- og fordrøyningsbasseng, der det er spesielt 
viktig at duken ikke tettes til av finstoff, skal duken velges ut 
fra filteregenskaper og evne til å motstå gjentetting. I tillegg 
skal duken oppfylle nødvendige mekaniske egenskaper. 
Dersom man velger feil duk i slike anledninger, kan finstoff 
hindre vannføringen, og ødelegge konstruksjonens funksjon. 
Fiberdukens poreåpning, struktur og permeabilitet er viktige 
faktorer for denne funksjonen. For vurdering av fiberduker 
brukt i hovedveier og sterkt trafikkerte arealer, se Håndbok 
018 kapittel 521.12 fra Statens vegvesen. For valg av fiberduk 
i øvrige anlegg vil vi anbefale fiberduker med karakteristisk 
åpning mindre enn 0,2 mm (Ø90 < 0,2), og velositetsindeks 
større enn 3. Vi mener at duker i klasse 1 og 2 i henhold til 
NorGeoSpec 2002 er egnet som filterduker i overvannsanlegg. 
Termiske duker er spesielt godt egnet som filterduker.

Dersom konstruksjonen utsettes for høye mekaniske 
belastninger kan klasse 3 anbefales.
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Nålfiltet type Vekt g/m2 Dim. Bruks-kl.

TerraTex fiberduk - klasse 1 110-115 2x160 1

TerraTex fiberduk - klasse 1 110-115 4x160 1

TerraTex fiberduk - klasse 1 110-115 5x160 1

TerraTex fiberduk - klasse 2 brun 160 4x110 2

TerraTex fiberduk - klasse 2 brun 160 5x110 2

TerraTex fiberduk - klasse 2 160 6x110 2

TerraTex fiberduk - klasse 3 220-240 4x110 3

TerraTex fiberduk - klasse 3 220-240 5x110 3

TerraTex fiberduk - klasse 3 220-240 6x110 3

7.2 Beskyttelsesduk
Beskyttelse betyr at fiberduken beskytter et annet produkt 
mot skade fra ulike ytre belastinger. I et overvannsanlegg 
vil beskyttelsen bestå i å hindre at skarpe gjenstander som 
steiner, røtter o.l. skader membranen.

Et annet bruksområde er beskyttelse av rør og ulike 
betongkonstruksjoner. Det benyttes som regel tykke 
fiberduker til denne funksjonen. Det viktigste kravet til 
beskyttelsesduker er trykkstyrke (CBR). 

Hvis man ønsker å spesialdesigne anlegget, og beskrive en 
fiberduk som er spesielt egnet for de massene man velger, 
kan test utføres i henhold til europeiske standarder.

I de fleste tilfeller vil man allikevel være på den sikre siden 
om man velger en duk med vekt 500g/m2 ved moderate 
belastninger, og en duk på 1200g/m2 ved store belastninger 
(maskinkult med størrelse 150 mm. og oppover).
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7.3 Geomembraner
Geomembran er et produkt av en geosyntet med lav 
permeabilitet brukt i geotekniske konstruksjoner for å hindre 
elller redusere at væsker eller gasser går fra et materiale til et 
annet (gir et tettesjikt).

Geomembraner benyttes som tetting av ulike konstruksjoner 
som deponier, avfallsplasser og vannbassenger. Type 
membran som benyttes avhenger av tetthetskrav og stoffer 
i kontakt med membranen. Krav til sveising av skjøter kan 
også avgjøre valg av type membran. 

I overvannskonstruksjoner brukes membranen for å hindre 
forurenset vann i å komme ut i naturen, eller for å holde 
vannet på plass inne i fordrøyningsmagasinene.

Kravene til tetthet avhenger av hvor farlig forurensningen 
vil være. Som regel vil man i overvanns-konstruksjoner ha 
liten risiko, så i disse tilfellene vil vi anbefale bruk av tynne 
membraner (0,75 - 1,25 mm). 

Vann er som regel lite aggressivt, så de fleste syntetiske 
membraner kan brukes. Det som derimot er viktig er at 
membranen kan formes og brettes, så vi vil her anbefale 
en PP-membran. En annen ting som bør tas i betraktning 
er at membranene bør sveises. Ved små anlegg vil det 
være uforholdsmessig store kostnader å sveise membranen 
på stedet, så en membran som kan prefabrikkeres er å 
foretrekke.

På basis av disse forutsetningene vil vi anbefale følgende 
membraner til bruk i overvannsanlegg: PP (Polypropylen) 
membran - fleksibel og tåler stor tøyning. Vi kan 
prefabrikkere membraner på inntil 1250 m2, og den kan så 
brettes for transport. På anlegget kan den lett formes på 
plass og er svært enkel å håndtere.

EPDM-membraner er av naturlig gummi, og er meget 
tøyelige og har en høy slitestyrke. 

De er meget motstandsdyktige mot mekaniske belastninger 
og har høy punkteringsmotstand. De kan prefabrikkeres og 
brettes. På anlegget er de føyelige og enkle å installere. De 
er like godt egnet til overvannanlegg som PP-membranene, 
men på grunn av materialkostnaden og at de må 
vulkaniseres, blir disse membranene mer kostbare.

PE-membranene (HDPE) er mer motstandsdyktige mot 
kjemikalier o.l. og der man forventer at membranen skal 
ligge i et aggressivt miljø kan disse være å foretrekke. Disse 
membranene er litt stivere, og da de ikke kan brettes er de 
lite egnet til prefabrikasjon. Her må som regel installasjonen 
skje på anlegget. Svelleleiremembraner (Bentonitt) er 
en membran som sveller når den kommer i kontakt 
med fuktighet. Membranen må dekkes til med en gang 
etter installasjon. Denne membranen kan installeres av 
entreprenøren, da skjøting skjer ved overlapp, og er egnet 
der kravet til tetthet ikke er så høyt, og hvor man ikke har 
baser eller salt i vannet.

Nålfiltet type Vekt g/m2 Dim. Bruks-kl.

TerraTex fiberduker - beskyttelseduk 500

TerraTex fiberduker - beskyttelseduk 1200
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7.4 Erosjonssikring
Dukforskaling/Betongmadrasser
Flexitex er 2 lag armeringsduk som sys sammen ved 
punktsveising eller med avstandstråder. Flexitex legges på 
plass og sys sammen til et flak, og fylles med en spesiell 
betongblanding. Flexitex benyttes spesielt som erosjonssikring 
på steder det er vanskelig å komme til, f.eks. under og rundt 
kaier, forurensning av sjøbunn etc.

Erosjonsnett og duker
Terra ERO erosjonsnett og duker av kokosfiber benyttes i bratte 
skråninger for å hindre utvasking av finstoff, for dermed å 
sikre en god vegetasjonsetablering.

Membraner

Type Tykkelse mm Dim. Råstoff NRF nr.

Terra Seal 0,75 På bestilling PP

Terra Seal 1,0 På bestilling PP

Terra Seal 1,5 På bestilling PP

Terra Seal 1,0 På bestilling HDPE

Terra Seal 1,5 På bestilling HDPE

Terra Seal 2,0 På bestilling HDPE

Erosjonsnett

Vekt g/m2 Type Dim. Struktur

3267441 Terra ERO 400 400 2,0 x 50 Kokosnett 

3267442 Terra ERO 400 400 3,0 x 50 Kokosnett

3267443 Terra ERO 400 400 4,0 x 50 Kokosnett

3267445 Terra ERO 740 740 2,0 x 50 Kokosnett

3267446 Terra ERO 740 740 3,0 x 50 Kokosnett

3267447 Terra ERO 740 740 4,0 x 50 Kokosnett

3267682 Terra stålplugg, 300 mm 300 500 stk, kr/eske

3267684 Terra treplugg, 300 mm 300 250 stk, kr/eske

8. Tilbakeslags- og høyvannsventiler
8.0 Generelt 
Naturens krefter kan vi ikke styre, men ved riktig valg av 
produkt kan vi hindre at regnvann trenger inn i ledningsnettet 
eller at avløpsvann trenger inn i våre kjellere. Målet er at våre 
produkter skal gi den samme følelsen av trygghet som ved 
inngåelse av en forsikringsavtale. Mange års driftserfaringer 
gir den beste garanti for dette. Se enkeltheten i produktet, da 
forstår du det geniale!

Tilbakeslagsventiler i avløpsteknikken installeres bl.a. for å 
hindre tilbakeslag på private stikkledninger for spillvann, 
hindre tilbakeslag i nødoverløp og i regnvannsoverløp i 
fellessystemet m.m. Tilbakeslagsventiler benyttes også for å 
stoppe lukt eller for å hindre insekter og dyr i å trenge seg inn 
i ledningsnettet.

Tilsyn og drift vil ofte være mer eller mindre tilfeldig for private 
installasjoner. Det stilles derfor helt spesielle funksjonskrav 
til en tilbakeslagsventil montert på private stikkledninger; 
ventilen vil ha ”permanent” gjennomstrømning av spillvann 
som inneholder kloakksøppel (ekskrementer, papir osv.) som 
relativt lett henger seg opp. Dette kloakksøppelet vil i tillegg 
være av en slik karakter at en effektiv lukkermekanisme er en 
forutsetning for at kjelleren skal holde seg tørr.

De ulike ventiltypene som MFT, Miljø- og Fluidteknikk AS 
markedsfører bygger på ulike prinsipper og egenskaper. Det 
anbefales at valg av type gjøres i samråd med leverandøren.
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Fra kompetanseperson:

8.1 Ulike ventiltyper
Type tilbakeslagsventil Kommentarer

WaBack
Spesielt for enkelthus, eneste på markedet med fritt gjennomløp under normalbetin-
gelser, lang driftserfaring. Komplett kumløsning.

Waback mini WaBack for montering i kjeller.

WaStop Universalventilen, enkel å montere, lite trykktap under drift.

FluidSwing/FluidSlot
For nødoverløp i bl.a. pumpestasjoner. Enkel å inspisere, minimalt åpningstrykk og 
trykktap under drift, godt dokumentert hydraulisk, lang driftserfaring.

Div. enkle klaffeventiler For overvann eller avløpsvann uten partikler.

Wastop WaBack mini WaBasic

Fluidswing Fluidslot

Brosjyren er ment som en førstegangs informasjon. Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger. 
Denne konseptbrosjyren er også å finne på www.dahl.no/va-konsept sammen med våre andre VA-konseptbrosjyrer.

Per Gunnar Alseth
BD Bodø
Tlf.: 755 06 112
Mob.: 91 55 25 88
E-post: per.gunnar.alseth@dahl.no



Avdeling Besøksadresse Telefon

Alta Vepseveien 1, 9514 Alta 78 45 69 80
Arendal Industritoppen 33, 4848 Arendal 37 05 86 40
Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad 66 77 62 40
Bergen - Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik 55 50 65 00
Bergen - Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen 55 50 65 00
Bergen - Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg 55 60 81 00
Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø 75 50 61 10
Brekstad Skolegata 19, 7130 Brekstad 72 52 27 20
Bærum - Rud Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud 67 17 19 10
Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen 32 26 52 00
Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad 69 36 30 00
Førde Flovegen 3, 6800 Førde 57 82 99 40
Gjøvik Kallerudlia 10-12, 2800 Gjøvik 61 13 17 70
Gol Elveveien 6, 3550 Gol 32 07 36 10
Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar 62 54 34 00
Hammerfest Havneveien 5, 9610 Hammerfest 78 42 17 30
Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad 77 00 14 60
Haugesund Norevegen 32, 5542 Karmsund 52 70 87 20
Hønefoss Hvervenmoveien 11, 3511 Hønefoss 32 18 14 90
Jessheim Industriveien 12, 2060 Jessheim 63 98 38 80
Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger 62 82 36 40
Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand 38 14 91 00
Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund 71 57 27 80
Larvik Ringdalveien 20, 3270 Larvik 33 13 31 00
Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer 62 54 34 64
Lyngdal Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngdal 38 34 25 00
Mo i Rana Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana 75 12 63 00
Molde Birger Hatlebakksveg 28, 6415 Molde 71 20 22 50
Mosjøen Vollanvegen 22, 8663 Mosjøen 75 17 67 00
Moss Årvollskogen 32, 1529 Moss 69 36 30 00
Namsos Hestmarka, 7800 Namsos 74 22 67 67
Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik 75 80 19 51
Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid 57 86 28 25
Oslo - Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo 21 02 24 50
Oslo - Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo 22 72 55 00
Oslo - Mølla Waldemar Thranesgt. 86, 0175 Oslo 23 23 47 20
Oslo - Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo 22 13 28 62
Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen 75 04 66 80
Sarpsborg Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum 69 36 30 00
Ski Haugenveien 5, 1400 Ski 64 87 80 51
Skien Nybergflata 5, 3737 Skien 35 50 44 50
Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger 57 67 90 80
Stavanger - Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger 51 20 14 30
Stavanger - Sandnes Brannstasjonsveien 27, 4312 Sandnes 51 82 23 00
Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer 74 13 40 88
Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal 74 90 15 00
Stord Svartadalen 31, 5412 Stord 53 00 16 50
Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen 64 84 51 40
Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø 77 66 49 00
Trondheim - Heimdal Torgårdsvegen 7, 7093 Tiller 72 59 32 00
Trondheim - Lade Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim 73 99 43 50
Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg 33 30 12 50
Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal 74 60 28 04
Ålesund - Breivika Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund 70 17 52 50
Ålesund - Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund 70 10 42 80
Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo 22 72 55 00
Langhus (sentrallager) Snipetjernsveien 8, 1408 Langhus 23 19 45 70
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