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Hovedkontor i Oslo

9 filialer med salg og service

135 ansatte

Bodø filialen: Nordland fylke

Salg

Serviceverksted og 2 servicebiler

Utleie

Xylem Water Solutions Norge AS





Hva er trykkavløp?

Trykkavløp er pumpesump for spillvann med 

kvernpumpe.

Kvernpumpen har to funksjoner:

1 kverne

2 pumpe

Begge funksjonene skjer samtidig når pumpa går.



Hva er trykkavløp?



Pumpen kverner alt som normalt tilhører kloakken.

Litt av hvert!

Ingen elementer er større enn 5 x 15 mm etter kværna.

Dette muliggjør kloakkpumping i tynne rør. 

1 Kverne opp kloakken



2 Pumpe bort kloakken

Pumpen pumper i tynne rør Ø 32 \ 40 \ 50 \ 63 o.s.v.

Avhengig av høydeforskjeller, pumpe og rør kan man pumpe 

ganske langt med en enkelt pumpe.

Over 1km
Pumpes til:

- Septiktank

- Renseanlegg

- Sjø

- Ny pumpestasjon for viderepumping



Hva er trykkavløp?



Hva er trykkavløp?



Fleksibilitet

Pumpestasjon

Anslutning til husholdning

Trykkledning

Råkloakk fra hus til trykkavløpsstasjon

Pumpes langt bort og vekk
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Fleksibilitet

Pumpestasjon

Anslutning til husholdning

Trykkledning

Råkloakk fra hus til trykkavløpsstasjon

Pumpes langt bort og vekk

Lite avhengig av terreng

Og alle får være med



Fleksibilitet

7 hus skal tilkobles 

kommunalt avløp



Sammenligning

Tradisjonelt gravitasjonssystem

Stor diameter (110-600 mm) med selvfall 

Fall er nødvendig

Stor kapasitet

Høye installasjonskostnader

Stort inngrep i naturen

Trykkavløpssystem

Liten diameter (fra Ø32) installert med liten 

overdekking

Følger landskapet, pumper oppover og nedover

Lite inngrep i naturen

Reduserer installasjonskostnadene 

sammenlignet med gravitasjonssystem



Fleksibilitet



Isolasjonsvarianter ved grunne grøfter















Xylem trykkavløpsstasjoner

Konstruert for lang levetid

Bevist holdbare

Fleksibel design

Lette å installere



Compit pumpestasjon.

Forlengerenhet

Tilbakeslagsventiler

Pumpeledning utløp 

DN63 (50)

Pumperør I rustfritt

Stengeventil med nøkkel

Kuleformet

sumpbunn
Nivåvippe

Klasse A, B, D lokk    

eller PE-lokk 

Nivåføler

Innløp DN 160 (110)



To hovedtyper av kvernpumpe

Kvernpumpe
• Kvern kombinert med 

sentrifugalhjul

• Gir større kapasitet men 

mindre trykkreserve

• Bedre selvrens med 

hastighet i rørene

• Kan slurpe

PC-grinder

• Kvern kombinert med 

eksenterskrue-hydraulikk 

(fortrengerpumpe)

• Mindre kapasitet men høyere 

trykk

• Kan ikke slurpe



Flygt kvernpumper

• Robuste og pålitelige

• Velutprøvd design 

• Slitesterk kvern av herdet rustfritt stål

• Konstruert for lang problemfri drift

• Minimalt behov for ettersyn og service

(5 års intervall)
• Garantert tilgang på reservedeler i 15 år

• ihht EU-standarden EN 12050-1

(heveanlegg for avløpsvann)



DXGM 25-11

• Slitesterk kvern av herdet rustfritt stål 

(58 HRC)

• Klasse F motor

• 1 l/s @ 20 m

• Dobble tetninger

• Innebyggd start/driftkondensator 

• Finnes også med nivåvippa montert

• En- eller trefas



M 3068.170

• Slitesterk kvern av herdet rustfritt stål 

(58 HRC)

• Klasse F motor

• 2 l/s @ 30 m

• Kort akseloverheng

• Dobble mekaniske tetninger

• Innebyggde termokontakter

• Tåler bedre sand og partikler

• Kapasitet også for overvann 

• Reservedeler garanteres i 15 år



M 3068.175

PC grinder

• Slitesterk kvern av herdet rustfritt stål (58 
HRC) og hardjern

• Klasse F motor
• 0,5 l/s @ 40 m
• Gummistator i nitrilgummi og rotor i polert 

rustfritt stål
• Dobble mekaniske tetninger
• Innebyggde termokontakter
• Reservedeler garanteres i 15 år



Sammenligning



M 3090.170 

• Slitesterk kvern av herdet rustfritt 

stål (58 HRC)

• Klasse H motor

• 1,5 l/s @ 50 m

• Dobble mekaniske tetninger

• Innebygde termokontakter

• Reservedeler garanteres i 15 år

• 4,3 kW



El & automatikk for trykkavløp

FGC 211
• 1-pump

• Display for drifttid, antal starter, alarmlogg

• Fleksibelt valg av nivågivere

• Valgbar instillning av driftstid for pumpe

• Funksjon for vedlikeholdsdrift

• Motorbeskyttelse, overvåkning av 

termokontakter, ekstern alarmutgang 

• Finnes også med utendørskapsling

FGC 313/323
• 1-pump / 2-pumper

• Plass for kommunikasjonsenhet for 

kommunikasjon og fjernovervåking med 

overordnet system eller via SMS

• Ellers alle funksjoner som I 211



Også for kommuner.

Etter hvert som vannforskriften og andre krav om rensing trer i kraft 

blir trykkavløp for boliger mer aktuelt en det har vært til nå.

Noen plasser er det økonomisk og praktisk mer hensiksmessig å 

benytte trykkavløp enn tradisjonelt selvfallsanlegg med felles 

pumpestasjon!

Vi har noen større anlegg i Norge og flere i Sverige:

Noen eksempler.



200 Compit på alnø utenfor Sundsvall

Totalt 1500 boenheter 



250 Compit på Kållandsø ved Lidkøping





Trykkavløpsystem i Nordnorge

Målselv kommune 

Utfordring for kloakkering av ca 200 boliger og hytter

• S p r e d t bebyggelse.

• Kupert terreng.

• Vernesoner.

• Fjell.

Valget for kloakkering ble trykkavløp.

• Målselv er sikre på at VA i spredt bebyggelse og hytteområder vil 

videre bli som de nå har bygget på Målsnes.

• Grunne grøfter, isolerte ledninger med varmekabler og trykkavløp 

med kvernpumper.

• Vi har fått et moderne VA-anlegg med lave driftskostnader.



Også for kommuner.

Vanlig spørsmål

Hvordan sorterer vi dette med kostnader og ansvar?

• Dimensjonering.

• Installasjon ledningsnett.

• Installasjon ved bolig.  Fra hus til kum og fra kum til nett.

• Strømforsyning til pumpestyringen og pumpen.

• Drift



Også for kommuner.

Alternativ utførelse 1:

• Alle hus & hytter ble pålagt tilkoblet det kommunale VA-anlegget.

• Tilknytningsavgift

• Drift av pumpestasjon står den enkelte abonnent for selv.

Alternativ utførelse 2:

• Alle hus & hytter ble pålagt tilkoblet det kommunale VA-anlegget.

• Tilknytningsavgift inkludert installasjon ved bolig (opsjon)

• Grensesnitt drift: stasjon og styring privat, pumpe kommunen

Alternativ utførelse 3:

• Alle hus & hytter ble pålagt tilkoblet det kommunale VA-anlegget.

• Tilknytningsavgift inkludert installasjon ved bolig (opsjon) 

• Kommunal drift



Trykkavløpssystem må dimensjoneres

Det må dimensjoneres pumper og pumpeledninger

Hastighet i rør

Lengde og dim på rør

Driftspunkt for pumpe

Maks oppholdstid

Vårt dimensjoneringsprogram

RioGL 

Dimensjonerer etter EU standard

1671

Lednings-

dimensionering

Driftpunkter

Max 

uppehållstid

Nödåtgärder

Min 

hastigheter

Pumpar

SS-EN 1671



Dimensjonering med RioGl.

Hva vi trenger å vite?

Kotehøyder alle hus.

Kotehøyde i kum hvor vi leverer.

Lenger på rør eller målestokk på 

tegning.



Dimensjonering.

I dataprogrammet legges hele 

systemet inn med 

pumpestasjoner, grenrør og 

hovedstammer

Vi får ut beregning som viser 

belastning, oppholdstid, 

samtidighet og driftsforhold for 

den enkelte pumpe

Alle pumper og rørdimensjoner 

fremkommer i rapporten 

I dataprogrammet legges hele 

systemet inn med 

pumpestasjoner, grenrør og 

hovedstammer



Spør Xylem om systemdesign

Har dere områder eller enheter der dette kan være aktuelt?

Ønsker dere mer informasjon om trykkavløp?

Spør oss i Xylem.



Takk for oppmerksomheten.

Øystein Sigurdsen 48192662

oystein.sigurdsen@xyleminc.com


