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Overvannsutfordringer



Stikkrenner

• Hvordan hindre at vegen blir stengt for en 

lengre periode?



Opprusting av stikkrenner



Dimensjoneringsprogram for 

stikkrenner





Erosjonssikring ved inn- og 

utløp



Erosjonssikring og 

teleutfordringer

Tine og fryseperioder kan 
over tid «elte og skvise» 
røret opp mot overflaten

Lengdestivhet, tyngde og 
bruk av vingemur kan 
redusere faren for  
vannlås!



Punktdeformasjon og fare for 

inntrenging  av stein

• Særlig stikkrenner er utsatt for 

punktdeformasjon fra stein som 

presses mot rørveggen

• Luftgjennomgang i stikkrenner vil 

kunne gi en betydelig frostsone 

rundt røret(skorsteinseffekt) .

• Er omkringliggende masser 

telefarlige og samtidig inneholder 

stein, vil stein under fundament 

over tid bevege seg mot røret (ref: 

bondens jorde)

Granittsteinen på bildet ble knust ved 14 tonns belastning. Da røret senere ble 

belastet med en stålsylinder (ø30mm) oppsto brudd i betongrøret ved 24 tonn.



Frostsikring av vannkummer



Frostsikring av vannkummer



Slukkevann

Ventil-manøver

Vannuttak

Vannprøver

Lekkasjelytting

Trasésøking

Trykkprøving

Desinfisering
Trykk og mengde

Hvorfor vannkummer ?

Rengjøring

Kilde: VA-Teknikk v/Arve Hansen



Stikkledningskum

Basal Manifold F911-5+Samleflens 

• En borepakning for tilkobling av opptil 6 

stikkledninger DN 32 eller DN 40.  



Basal Manifold/samlestokk

”Gammel løsning” Ny løsning



Mange kommuner benytter 

systemet

• I Voss var 75% av 

lekkasjene direkte koblet til 

anboringer

• Fra 1994 måtte alle 

stikkledninger tilkobles i 

vannkum

• Voss dimensjonerer for en 

levetid på 150 år

www.vaforum.no



Ny dykker

Ny dykker i PP

DN 160 og DN 200

2 varianter lokk:

•Tungt lokk

•Lett lokk

Tilpasset føringsslange



Max/min overdekning 

over rør i ferdig vei

Betongrør Plastrør

MAX MIN MAX MIN

NS 3420 Dim. 0,5 Ingen Ingen

VA -

Miljøblad

Normal trafikk Dim. 0,5 5m* 1,0 m

Tung trafikk 5m* 1,5 m

Håndbok 018 Dim. 0,5 Ingen 3xDN

(min. 0,5m, 

max. 1,2 m)

*  Ved leggedyp 

større enn 5 m 

skal grunnforhold, 

sidefylling og 

rørstivhet 

vurderes spesielt

Minimum overdekning kan i enkelte tilfeller være 

vanskelig å oppfylle (avkjørsler og G/S-veger). 



Redusert overdekning 

v/avkjørsler

Basal falsrør DN 300 og 400 

er dimensjonert for minimum 

overdekning på 0,2 m ved 

avkjørsler og G/S-veger 

forutsatt omfylling med pukk 

8-12 og tilfredsstillende 

komprimering.



Energitap i avløpsnett

Dårlig hydraulisk utforming

• Eksempler fra Trondheim



”I går…”



Basal Briljant - Fra håndarbeid til 

industriproduksjon



Basal Briljant

• Produsert i ”et stykke”

av selvkomprimerende betong 

- sikrer høy og jevn kvalitet

• Optimal hydraulisk funksjon 

og driftssikkerhet

• Valgfrie tilslutningsvinkler

• Alle varianter 

muffetilknytninger

• Tatt alle europeiske markeder 

med storm



Basal Briljiant



Optimal utførelse

I går: 11(13) rørdeler I dag: 1 rørdel



I går I dag



Optikum DN 1000 & 1200

Optiminikum DN 650

Med tyngde som eliminerer oppdriftsfare!



Fordrøyning i store 

betongrør

• Større urbanisering og økt 

nedbør fører til flere og større 

flommer

• For å hindre økt vannføring i 

ledningsnettet blir det mer og 

mer vanlig at utbygger 

pålegges å forsinke nedbøren i 

å nå ut på ledningsnettet ved å 

bygge fordrøyningsanlegg



Fordrøyning i betongrør

• Bruk av store rør (DN 1000 –

2400) gir god adkomst for 

slamsuging

• Et stort rør begrenser arealet 

som må slamsuges. Dette 

gjør drift og vedlikehold svært 

effektivt.

• Ingen fare for gjentetting av 

magasinet

• Grunnvannet holdes utenfor 

magasinet



Fordrøyning, rensing og 

infiltrasjons

Tilbakeslagsventil holder grunnvannet 

utenfor magasinet!

Drensledning

Ingen gjentetting av infiltrasjonsarealet!!



Stormserien 

Magasin for enebolig



www.basal.no

Bruksområder - Stormserien



• Dimensjonerings-

programmet benytter 

regnenvelopmetoden 

med konstant utløp.

• Det vil si at det beregner 

vannmengden i 

magasinet ved 

forskjellige 

regnvarigheter.

Beregningsprogram for overvann



Velg område

Gjentaksintervall på 20 år? 

(Regnskyll som opptrer en 

gang hvert 20 år) 

Velg tilknyttet areal

Maks utslippsmengde



Sluttdokument

• Gjennomsnittlig 

utløpsmengde er 70 

% av maks 

videreført 

vannmengde.

• Den største 

forskjellen mellom 

tilført og videreført 

volum per tidsenhet 

bestemmer 

nødvendig 

magasineringsvolum



Overvannshåndtering

Sluttdokument



Beste bruksområde betongrør

• Store laster
• Mange tekniske installasjoner i 

grunnen

• Stor eller liten overdekning

• Uforutsett last fra telepåkjenninger

• Mekanisk belastning/sandslitasje

• Trafikk

• Anleggsutførelse
• Ligger stabilt ved komprimering og 

omfylling (svanker)

• Mindre utsatt for utførelsesfeil 

• Levetid
• Ekstrem styrke=lang levetid


