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Best tilgjengelig teknologi –
forutsetter kvalitet i alle ledd!

Klimascenario.
• Havnivået langs norskekysten vil stige 50-70 cm
(+ vind/stormflo økningen)
• Skader pga. kjelleroversvømmelser vil øke med
200%
• Overløputslipp vil dobles
Bare en svært liten andel av våre regnvannsoverløp
tilfredsstiller dagens krav. Vi står dårlig rustet! Tiden er
moden for en holdningsendring på sektoren!
Les mer i Vann nr. 4/2008 (eller på
www.vannforeningen.no eller www.mft.no/nyheter)
Årets MFT prosjekt: Avløpsanlegg Kroken.
I Tromsø er 9 sumpvirvler (kombinert pumpestasjon
og virveloverløpet FluidSep) i drift. I 2004 startet
planlegging av ytterligere to; Kroken med en maksimal
tilrenning på 1200 l/s og pumpekapasitet på 40 l/s
og Lunheim på 300 l/s og 25 l/s. Samlet anbudspris
for plasstøpte stasjoner i 2005 var 10.8 mill. kr. For
å få ned kostnadene ble det bestemt å utrede en
løsning basert på prefabrikkerte sumpvirvler ved
begge stasjonene. Kontrakt for denne løsningen ble
undertegnet av Tromsø kommune og MFT i høst og
innebærer en reduksjon i kostnadene på 5.1 mill kr.
År og anlegg
(dagens pe/
framtidig pe)

Bygg

Maskin

2005

9,00

1,80

2008 Lunheim
(1850/3600pe)
2008 Kroken
(2400/6000pe)

2,85

MFT

El. vent,
grunnarb.
autom.

ITT Norge AS og MFT arrangerte 01.10.08 et seminar i
Tromsø om temaet Sumpvirvelen FluidSep. Fred Magne
Johansen/Tromsø kommune hadde bl.a. et innlegg
om «50 års driftserfaringer» med FluidSep. Seminaret
samlet 30 deltakere. (Les mer i www.mft.no/nyheter).
Trondheim kommune velger WaBack.
Ekstremnedbør i Trondheim sommeren 2007 resulterte i
over 200 kjelleroversvømmelser. Kommunen har foretatt
en systematisk gjennomgang med oppfølgende tiltak i
tilknytning til de fleste av eiendommene.
Det gjenstår 15 eiendommer der gjennomføring av tiltak
på ledningsnettet, pga. høye kostnader el., ikke vil bli
foretatt med det første. For å sikre disse eiendommene
mot fremtidige kjelleroversvømmelser gir Trondheim
kommune et tilskudd på kr 60.000 for innstallering av
tilbakeslagsventilen WaBack.
Les mer på www.kommunalteknikk2008.no, seminar 6,
innlegg av Vidar Kristiansen, Trondheim kommune.
Regnvannsoverløp og tilbakeslagsventiler.
Lars Aaby holdt innlegg om nevnte tema på
«Fagsamling for vann- og avløpssektoren» på Fauske
26-27 november 2008.

Sum

Du finner presentasjonene på www.mft.no/nyheter.

10,80

Enestående sjanse!
Grunnet stigende oppdragsmengde, et marked i
ekspansjon og nye utfordringer, søker MFT Miljø- og
FluidTeknikk AS ny medarbeider.

0,60

0,48

0,40

1,5

0,40

0,55

0,40

4,2

2005 priser justert med 20% prisstigning. Berit Jegervatn, Asplan
Viak 01.10.08.

Les mer på www.mft.no/stilling_ledig.
Våre forbindelser ønskes en god jul og et godt nytt år!

