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Forurensningsforskriften,
regnvannsoverløp, strupeledning,
FluidSep, FluidFlap og FluidClari.

Den nye forurensningsforskriften får store konsekvenser for kommunene. De skjerpede kravene for utslipp
fra våre kloakkrenseanlegg har fått bred omtale i pressen, fagtidsskrift, kurssammenheng osv. At forskriften
også setter strengere krav til bygging og drift av avløpsnettet har etter min oppfatning ikke kommet tydelig
nok frem. Fra 01.01.07 skal best tilgjengelig teknologi legges til grunn!
Hva er så best tilgjengelig teknolog når det gjelder produkter knyttet til kjernevirksomheten til MFT; regnvannsoverløp og mengderegulering? Det er fortsatt både konsulenter og kommunale planleggere som
beskriver sentraloverløp og strupeledninger for mengderegulering. Skal de kunne forsette med dette? VA/
Miljøblad nr. 72. ”Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming”, som snart går i trykken, vil forhåpentligvis gi et klart svar.
Vannføringsregulatoren bestemmer videreført vannmengde fra regnvannsoverløp og fordrøyningsmagasin
og spiller en nøkkelrolle i drift og forurensningssammenheng. På nyåret tar jeg sikte på å publisere en artikkel i tidsskriftet Vann om mengderegulering i avløpsteknikken der jeg vil argumenterer for;
•
•
•
•

regulatoren som installeres skal være prefabrikkert
regulatoren skal leveres med en kapasitetsgaranti på +/- 10 ved Qdim
kapasitetsgarantien skal kunne dokumenteres av en uavhengig institusjon
strupeledning tilfredsstiller ikke kravet om best tilgjengelig teknologi

Kanskje ett av de mest interessante prosjektene MFT fortiden deltar i, er omlegging av en D-1400 mm
kulvert i forbindelse med bygging av hovedkontoret til Stavanger Aftenblad i Stavanger. Prosjektet omfatter
sumpvirvelen FluidSep (kombinert pumpestasjon og virveloverløpet FluidSep) plasstøpt med en kammerdiameter på D-6.0 m. Maksimal tilrenning til stasjonen er satt til 3300 l/s hvorav FluidSep er dimensjonert
for 1350 l/s. Oppstrøms FluidSep sørger FluidFlap for avlastning av det overskytende på en effektiv måte.
Nødoverløpet FluidFlap består av en terskel av stål lagret opp av stålfjærer; når vannet stiger på oppstrøms
side av terskelen, bøyes terskelen ned av vannets vekt og overløpet starter å avlaste. FluidFlap har en
bredde på 2.5 m og erstatter, til sammenligning, en fast terskel med en lengde på 25 m! Rambøll As er konsulent for prosjektet og ABS leverer pumpene.
Et annet interessant produkt som introduseres på det norske markedet, er vannføringsregulatoren FluidClari. Regulatoren skal regulere videreført vannmengde fra to rensedammer som anlegges i forbindelse med
E18 parsellen Gulli-Solerød i Vestfold. Regulatoren er av typen selvregulerende strupet utløp. FluidClari er
utviklet for relativt store videreførte vannmengder med liten trykkhøyde og gir en opp mot ideell hydraulisk
karakteristikk, dvs. karakteristikken er nær loddrett. Dette innebærer optimal utnyttelse av magasinvolumet,
eller redusert magasinbehov.
Jeg ønsker våre forbindelser en god jul og et godt nytt år!

