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MFT 2010/2011
Best tilgjengelig teknologi –
forutsetter kvalitet i alle ledd!

MFT nyheter i 2010
Under Kommunalteknikk 2010 i Lillestrøm, ble nødoverløpet
FluidFlap og virvelkammeret FluidVortex-R lansert. Vi var godt
fornøyd med interessen for produktene og MFT sin stand, til tross
for kun 1.825 registrert besøkende totalt.

Best tilgjengelig teknologi må beskrives
Mindre enn 5% av våre regnvannsoverløp tilfredsstiller avløpsforskriftens krav om best tilgjengelig teknologi (Vann 4-2008).
Kanskje overløpene må ta hovedansvaret for at utbetalinger til
vannskader har steget med 200 % de siste 10 år?

FluidFlap. Denne selvregulerende terskelen har betydelig høyere
kapasitet, eller gir mindre oppstuvning, enn en fast terskel.
Eksempelvis krever en fast terskel en oppstuvning på 300 mm for
å avlaste 300 l/s pr. m terskel. FluidFlap nøyer seg med 48 mm!

«Veiledning i klimatilpasset overvanns håndtering» peker på at
overløputslippene kan øke med 50-100 % i forhold til dagens
klima. Hvordan møter vi denne utfordringen? Det er åpenbart at
oppgradering av overløpene må settes i fokus. De rådgivende
ingeniørene har ansvaret for å beskrive best tilgjengelig teknologi!

FluidFlap før avlastning

FluidVortex-R. Dette virvelkammeret er utviklet for lokal infiltrasjon
av regnvann fra enkelthus, adkomstveier, lekeplasser, barnehager
e.l. Ved at alt vannet som tilføres regulatoren, fanges opp gjennom
drensledningen, kan videreførte vannmengde strupes ned til
under 1 l/s.

Det første av tre «flaggskip» til Sandefjord kommune

VA-Miljøblad; Fordrøyning av overvann
Utkast til miljøblad ble sendt Norsk Rørsenter i november.
Den spesielle utfordringen var hvordan «steinmagasin» skulle
presenteres. Risikoen for driftsproblemer og redusert levetid gjør
at løsningen er lite populær blant seriøse i bransjen. Miljøbladet
anbefaler bl.a. følgende arrangement.
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Våre forbindelser ønskes en god jul og et godt nytt år!
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