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Bruksområde
Regnvannsoverløpet er avløpsnettets sikkerhetsventil.
Under nedbør, snøsmelting, pumpestopp eller tilstopping
avlastes avløpsvannet til nærmeste resipient. På den, og
hindrer oppstrøms kjelleroversvømmelser og overbelastning
av nedstrøms ledningsanlegg, avløpspumpestasjoner og
renseanlegg.
I følge Norsk Vann rapport 2016-22 og VA-miljøblad nr 74
bør regnvannsoverløpet ivareta følgende funksjoner:
• Partikkelavskilling (holde igjen partikler)
• Hydraulisk kontroll (kontroll på vannmengder og
vannivåer)

Egenskaper
FluidSep er et partikkelavskillende og hydraulisk kartlagt
Driftsoverløp. Overløpet splitter vannstrømmen, og
tilfredsstiller kravet om tilbakeholdelse av kloakksøppel.
Designet sørger for god selvrensing. Installert sammen med
en av våre mengderegulatorer tilfredsstilles kravet om
hydraulisk kontroll. Partikkelavskillingen skjer uten
bevegelige deler eller filtre.
•

Partikkelavskillende og hydraulisk kartlagt

•

Prefabrikkert – enkel installasjon

•

Ingen bevegelige deler, selvrensende – enkel drift

• Overvåkning (mulighet for å registrere utslippsmengde)
For å ivareta I overløpssystem består gjerne av følgende
komponenter:
• Mengderegulator - Hindrer overbelastning av nedstrøms
anlegg.
• Fordrøyningsvolum – Reduserer overløpsmengde og tid i
overløp.

FluidSep i kombinasjon med en pumpestasjon gir flere
fordeler:
•

Reduserte pumpekostnader (mindre vann pumpes)

•

Et driftspunkt

•

Bedre utnyttelse av plass og volum (FluidSep

• Driftsoverløp – Avlaster ved hyppige nedbørsituasjoner og
holder tilbake partikler
• Nødoverløp – Avlaster ved ekstreme nedbørsituasjoner
• By-pass mulighet (enklere drift)
• Tilbakeslagsventiler for å hindre tilbakeslag fra resipient.

benyttes som pumpevolum)

Prefabrikkerte enheter tilbys i følgende dimensjoner:
Dimensjoner (diameter):
Materialer:
1)

Funksjon
FluidSep er et overløp med lukket virvel for splitting av
vannstrømmen. Konseptet ble utviklet av våre tyske
samarbeidspartner, UFT, på slutten 1980-tallet. Avskillingog hydrauliske egenskaper ble kartlagt gjennom
modellforsøk og senere fullskalatester.
Innløpet er rettet tangentielt på overløpstanken. Dette
skaper en virvelbevegelse som splitter vannstrømmen.
Tyngre partikler ledes ned i sumpen og videre til nedstrøms
mengderegulator eller pumpestasjon. Den sirkulære
terskelen og skumskjermen sørger for at flytestoffer holdes
tilbake og ikke ledes til resipient. Virvelbevegelsen i
overløpet sørger for effektiv selvrensing.
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D2000-D3500 1)
GRP

Ved delvis prefabrikkasjon i eks GRP eller plasstøping i
betong, kan større enheter leveres.
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Beskrivelse
Monteringsflens
Skjørt
Utløp videreført
Sump
Innløp
Utløp overløp
Justerbar terskel
Løfteramme
Overløpstank
Skumskjerm
Igjennfyllingsåpning (for betong)
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Materiale
GRP
GRP
GRP eller PVC
GRP
GRP eller PVC
GRP eller PVC
GRP/304
304
GRP
GRP
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Systemkonfigurasjoner
Nedstrøms mengderegulator eller pumpestasjon
FluidSep arrangeres gjerne med en nedstrøms
mengderegulator eller pumpestasjon. Disse begrenser
videreført vannføring (Qv), og sørger for at nedstrøms
avløpsnett og renseanlegg ikke overbelastes. Overløpstanken kan benyttes som pumpevolum. Med tørroppstilte
sugende pumper, kan FluidSep og pumpestasjon
konfigureres som en enhet (Sumpvirvelen – se figur til
høyre)
Tilbakeslagssikring mot resipient
Høy vannstand i resipient kan føre til tilbakeslag i overløpet
og oppstrøms oversvømmelser. Ved risiko for tilbakeslag,
bør tiltak (tilbakeslagsventil) på mellom overløpets utløp og
resipient vurderes.
Oppstrøms nødoverløp
Ekstreme vannmengder eller begrenset kapasitet på
rørsystemet oppstrøms virveloverløpet, kan føre til kritiske
vannivåer. Et oppstrøms nødoverløp, som trer i funksjon
ved ekstreme forhold, kan være en ekstra sikkerhet mot
oppstrøms oversvømmelser.
Bypass
Et by-pass system mellom eksempelvis nødoverløp og
mengderegulatorkum, muliggjør tørrlegging av overløpet for
inspeksjon og driftsoppgaver.
Fordrøyningsvolum
Et evt buffervolum nedstrøms virveloverløpet, vil redusere
overløpsutslipp ved for eksempel pumpestopp.
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« Sumpvirvelen» - Pumpestasjon og virveloverløp i-ett.
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Rammebetingelser og Dimensjonering FluidSep
Et høyt belastet overløp (stor vannføring relativt til
dimensjon) vil generere mer motstand og øke vannivået
oppstrøms. Mindre belastning gir lavere vannivå oppstrøms.
Det samme gjelder graden av partikkelavskilling. Lavere
belastning vil forbedre evnen til å holde tilbake forurensning.
FluidSep er en skreddersydd løsning, og tilpasses
prosjektets rammebetingelser. Valg og dimensjonering av
overløpsdimensjon er bestemt av følgende størrelser:
Qmaks Maksimal vannføring. For dimensjonering og kontroll
av maks oppstrøms oppstuvning (h5m).
QV
Videreført vannføring. Maks belastning nedstrøms
anlegg.
n4
Vannivå i forkant innløp overløp ved Qmaks.
Høyde over terskel (vurderes mot maks tillatt nivå)
h1
Terskelhøyde (høydeforskjell mellom BIR innløp
(N4) og nivå terskel (N3)
Det primære kriteriet for valg av overløpsdimensjon
(diameter, D) er kapasiteten ved maksimal vannføring,
Qmaks. Ved Qmaks må oppstuvningen i forkant av innløpet
(n4) ikke overstige maksimalt tillat nivå (eksempel laveste
oppstrøms kjeller). I denne forbindelse er det viktig at
prosjekterende tar hensyn til trykktapet i ledningsnettet
oppstrøms overløpet og nivå på eventuelle nødoverløp.
Terskelnivået (N3) og innløpsnivået (N4), samt nivå utløp
videreført (N0) og nivå utløp overløp (N1) tilpasses hver
enkelt installasjon. Imidlertid setter de enkelte modellene
krav til minimum høydeforskjeller mellom inn-, utløp og
terskelnivå (jmf h1, h10 og h20 if fig til høyre). Se
modelloversikt siste side.
Orientering på inn- og utløp tilpasses. Det samme gjelder
dimensjonen på stussene (DN), som vurderes opp mot
dimensjonerende vannføring.
Innløpsarrangement
Trykktapet gjennom overløpet (n4) ved Qmaks beregnes av
MFT. Arrangementet oppstrøms overløpet bidrar også til
økning i trykk-/vannivå (hti). Lav kapasitet vil føre til økt
oppstuvning oppstrøms overløpet ved stor vannføring. Dette
må hensyntas ved vurdering av oppstrøms vannivå.
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Det bør sørges for tilstrekkelig høydeforskjell mellom
terskelnivå FluidSep og oppstrøms kritisk nivå (oppstrøms
kjeller eller nødoverløp). I motsatt fall kan man risikere
oppstrøms oversvømmelser eller at nødoverløpet trer i
funksjon ved lavere vannføring enn ønsket.
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Utløpsarrangement overløp
Rørsystemet mellom overløpets utløp og resipient må
dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet (fall og dimensjon)
slik at det oppnås «Fritt utløp» ved maksimal vannføring
(maks ca 70% fylling). Krappe retnings-endringer,
forgreninger o.l. nærme overløpet reduserer kapasiteten.
Evt tilbakestuvning over terskel vil bremse virvelen i overløp,
og redusere partikkelavskillingen og øke motstanden i
overløpet vesentlig (ref nivå n4 – se foregående side).
Merk: FluidSep krever høydeforskjell (u) mellom terskelnivå
og BIR utløp overløp. Minimum høydeforskjell er betinget
av maksimal vannføring og FluidSep modell. (se oversikt
siste side).

Utløpsarrangement videreført
Nedstrøms Mengderegulator
Som våre øvrige overløp, arrangeres FluidSep gjerne med
en nedstrøms mengderegulator. Denne sørger for kontroll
på videreført vannføring (Qv), og at nedstrøms avløpsnett
ikke overbelastes. Vær oppmerksom på at det gjerne kreves
enn høydeforskjell (b) mellom innløp- og utløp i regulatorkummen. Vi anbefaler min 200-250 mm for å sikre enkel
drift. Dette er imidlertid betinget av type mengderegulator.
Som regel benyttes virvelkammer av typen FluidCon SUt.
Se egen produktinformasjon for mer informasjon. Dersom
virveloverløpet står fullt/delvis fylt av avløpsvann over lengre
tid kan det oppstå selvrensings-problemer. Vannføringen
gjennom mengderegulatoren (Qv) bør derfor være større
enn normal tørrværsavrenning. For å oppnå størst mulig
strømningstverrsnitt på mengde-regulatoren og dermed øke
driftssikkerheten, bør mengderegulatoren plasseres
nærmest mulig virveloverløpet (lavere dimensjonerende
trykk (hb) øker strømningstverrsnittet på
mengderegulatoren).
Nedstrøms Pumpestasjon
FluidSep er spesielt godt egnet som overløp i tilknytning til
pumpestasjoner. Innløpet til pumpen kan kbles direkte til
overløpets sump, slik at man utnytter overløpstanken som
pumpevolum. For å sikre god selvrensing under normale
tørrværsforhold, bør virvelens bunn tømmes 100% ved hver
pumpesyklus. Dette innebærer at pumpekapasiteten er
større enn normal tørrværsavrenning. Alternativt kan det
installeres en mengderegulator mellom FluidSep og
pumpestasjonen. Dette er gjerne bestemt av
pumpekonfigurasjonen.
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Tilbehør
Mengderegulator
Mengderegulatoren sørger for at nedstrøms anlegg ikke
overbelastes (Qv), og er en sentral komponent i
overløpssystemet. Vi tilbyr driftssikre mengderegulatorer
tilpasset formålet. Vi kan også levere prefabrikkerte
kummmer, ferdig utrustet med mengderegulator og
stengeventil. Kummene sikrer god tilgang til
mengderegulator og sørger for enkel drift.

Systemet kan suppleres med nedbørmåler(e). Å koble
overløpsdata med nedbørsdata gir et godt bilde på hvordan
avløpsnettet oppfører seg og gir et godt beslutningsgrunnlag
for fremtidige tiltak.
Vi tilbyr også igangsetting og oppsett av systemet
(kontrollmåling og kalibrering). Se siste side for oversikt.

Komplett system for registrering av overløpsutslipp
Vi tilbyr et standardisert og komplett system for registrering
av vannføring og mengde i både overløp og videreført.
Måling av videreført vannmengde forutsetter at MFT
mengde-regulator er installert nedstrøms. Måling i overløp
er basert på data for en standard skarpkantet terskel.
Systemet inkluderer:
•
Nivåmåler installert i overløp
•
Logger/datasender (GPRS), med batteri eller nettstrøm
•
Skytjeneste for lagring, og behandling av data. Webgrensesnitt for lesing og nedlastning av data med
innebygget rapporteringsrutiner (regnbyge.no). I tillegg
til akkumulert væskevolum, kan systemet estimere
forurensning (teoretisk beregnet mengde fosfor).
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Montering
FluidSep installeres på betongsåle i henhold til monteringsog vedlikeholdsanvisningen. GRP er et materiale med lav
egenvekt. Dette forenkler transport og løfting av overløpet.
Installasjonen kan både installeres nedgravd og frittstående
på gulvet i en pumpestasjon. Ved fare for høy grunnvannstand, må overløpet sikres mot oppdrift. Hvis det er
krav om kjøresterk installasjon, må det installeres
toppløsning i betong. Utforming av toppløsning og sikring
mot oppdrift er beskrevet i monterings- og vedlikeholdsanvisningen.
Merknad: Betongsåle, omfyllingsmasser eller armeringstegninger til disse, inngår ikke i leveransen fra MFT.

Drift og Vedlikehold
FluidSep er uten bevegelige deler og krever normalt lite
tilsyn. Behovet for ettersyn styres av avløpsvannets kvalitet
(fett/flytestoffer og sedimenterbart materiale), variasjon i
tilrenningen og hvor ofte overløpet trer i funksjon. Se
Monterings- og vedlikeholdsanvising for anbefalt inspeksjon
og vedlikeholdsplan. Dersom virveloverløpet står fullt/delvis
fylt av avløpsvann over lengere tid kan det oppstå
selvrensningsproblemer. For å sikre god selvrensing under
normale tørrværsforhold, bør derfor vannføringen videreført
være større enn normal tørrværsavrenning. For overløp i
tilknytning til pumpestasjoner, betyr dette at virvelens bunn
bør tømmes helt for hver pumpesyklus.
Spesifikasjonstekst
Prefabrikkert og hydraulisk kartlagt Partikkelavskillende
virveloverløp.
Maksimal vannføring, Qmaks: _________l/s
Videreført vannføring, Qv: _______l/s
Terskelhøyde, h1:________m over BIR innløp
Maksimalt vannivå innløp, n4:________mm over terskel

Referanser
A. VA miljøblad 74-2007
B. Overløp med Partikkelfjerning, Brukerrapport 10/88,
NTNF 1989.
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Modelloversikt
Det primære kriteriet for valg av overløpsdimensjon
(diameter, D) er kapasiteten ved maksimal vannføring,
Qmaks. Ved Qmaks må oppstuvningen i forkant av innløpet
(n4) ikke overstige maksimalt tillat nivå (eksempel laveste
oppstrøms kjeller). Terskelnivået (N3) og innløpsnivået (N4),
samt nivå utløp videreført (N0) og nivå utløp overløp (N1)
tilpasses. Imidlertid setter de enkelte modellene krav til
minimum høydeforskjeller mellom inn-, utløp og terskelnivå
(jmf h1, h10 og h20).
Våre prefabrikkerte FluidSep leveres klar til installasjon, og
tilpasses prosjektets rammebetingelser.

Statisk vannivå i forkant innløp:

Tabellen nedenfor viser våre grunnmodeller med
dimensjoner og veiledende kapasiteter. Vi kan levere større
virveloverløp enn angitt. Disse leveres delvis prefabrikkert
eller støpes i betong på anleggsplass.
Tilkoblinger/Stusser
Som standard leveres FluidSep med følgende type
tilkoblinger i innløp og utløp:
•
DN110-DN400: PVC spiss
•
DN500: GRP spiss (DN dimensjon = Id)
Tilpassede flenser kan leveres på forespørsel.

n4maks = 100
Min
terskelhøyde

Min
Utløpshøyde

Maks
vannføring

Min
terskelhøyde

n4maks = 250

Overløp
Diameter

Min
sumphøyde
2)

3)

1)

4)

3)

1)

4)

3)

1)

4)

Produkt
nr

D
(mm)

h10
(mm)

Qmaks
(l/s)

h1
(mm)

h20
(mm)

Qmaks
(l/s)

h1
(mm)

h20
(mm)

Qmaks
(l/s)

h1
(mm)

h20
(mm)

WAD20

2000

650

45

1100

280

100

1200

400

120

1200

400

WAD24

2400

750

80

1200

310

135

1200

360

190

1250

420

WAD30

3000

800

150

1500

370

250

1500

470

300

1500

620

WAD35

3500

900

180

1750

510

280

1750

510

350

1800

630

anmerkning

Maks
vannføring

n4maks = 200
Min
Utløpshøyde

Maks
vannføring

1)

Anbefalt minimum terskelhøyde. Redusert terskelhøyde påvirker virkningsgrad og ytelse.

2)

Forutsatt dimensjon utløp videreført DN0 = 200mm. Betinget av dimensjon innløp overløp.

3)

Forutsetter videreført vannføring Qv= 10% av Qmaks.

4)

Forutsetter 1 stk utløp overløp, og at nedstrøms utløpsrør har tilstrekkelig kapasitet (ca 50-70% fylling ved Qmaks).
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Tilvalg

Mengderegulering

M1
Fig

Klar for
mengde og
nedbørmåling
I3

Ferdig
igangsatt
system
I4

Forberedt for
mengdemåling

Klar for
mengdemåling

I1

I2

●

○

○

○

○

●

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

M2

Komponent

●

mengdemåling/instrumentering

A

Mengderegulator

B

Prefabrikkert
regulatorkum

C

Nivåmåler
(ultralyd)

D

Logger/Sender
GPRS

F

Nedbørmåler

E

Abonnement,
regnbyge.no

●

Igangsetting
og kalibrering

●

1)
2)
3)

1)

2)

1)

1)

2)

2)

1)

2)

3)

Hydraulisk kalibrert mengderegulator nødvendig for å måle videreført vannføring og mengde (Qv).
Prefabrikkert GRP-kum ikke obligatorisk.
Nedbørmåler ikke obligatorisk.
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