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Innledning
Overløpet skal kun anvendes til det formålet den er tiltenkt
eller avtalt ved bestilling. Overløpet skal ikke utsettes for
mekaniske påkjenninger som overskrider maksimale
belastninger angitt i produktinformasjon og
Monteringsanvisning.

Sikkerhet
Ethvert opphold i overløpet og tilhørende kummer skal
skje i henhold til gjeldende (Kommunens) Sikkerhetsbestemmelser /HMS regelverk.

Kunden kan ikke kreve reklamasjon dersom:
• Monteringsanvisning ikke er fulgt
• Overløpet brukes til annet formål enn avtalt eller hvis det
utføres reparasjoner, utbedringer, modifikasjoner eller
annet arbeid som ikke er avtalt med MFT.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:

Dokumentasjon
Følgende dokumentasjon følger normalt ved levering av
MFT Sideoverløp, og bør være tilgjengelige under
montering:
• Monteringsanvisning/Leggeanvisning.
• Produkttegning

• Ved store vannmengder bør drukningsrisiko vurderes
spesielt. Stor forsiktighet må utvises ved en eventuell
tilstopping oppstrøms. Et eventuelt oppstrøms vanntrykk
må avlastes før opphold i kummen/overløpet.

I tillegg bør Prosjekttegning som viser evt grensesnitt mot
eksisterende anlegg og korrekt høyde for montering og
plassering av overløpet (besørges normalt ikke av MFT).
Mottakskontroll
Ved mottak må mottaker se etter transportskader på
overløpet. Mottakskontroll utføres i henhold til vedlegg.
Dersom skader oppdages, rapporteres dette til MFT snarest
mulig.

• NB Fare for forgiftning. Før man entrer
kummen/overløpet skal det kontrolleres at det er
tilstrekkelig oksygen i kummen og at det ikke er
giftige/brennbare gasser til stede.

• Nødvendig sikrings- og verneutstyr skal benyttes.
• Det bør alltid være minimum 2 personer tilstede ved
opphold og arbeid i kummer/overløp.
• Redskaper, verktøy og utstyr bør aldri plasseres på
kanten av kumåpninger/nedstigningshalser. De kan
utgjøre en fare for de som oppholder seg i nede i
kummen/overløpet.

Forberedelser
Byggegropen skal utformes og grensesnitt klargjøres slik at
installasjon skjer i henhold til:
Prosjekttegning (kotehøyder og plassering)
Produkttegning (størrelse på overløp og
påkoblingsstusser)
Hvis annet ikke er angitt i prosjekttegningen, bør
innløpsrøret til overløpet tilfredsstille kravene i
figurene på neste side.
Det anbefales ta «Sjekklisten for installasjon av GRPtanker» (vedlegg 1) benyttes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Beskrivelse
Overløpstank
Nedstigningshals
Innløp - stuss
Utløp overløp
Utløp videreført
Terskel – justerbar anm1
Skumskjerm
Brakett for nivåmåler (tilvalg)
Nivåmåler (tilvalg)
Stige
Fotrist
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Materiale
GRP
GRP
GRP eller PVC
GRP eller PVC
GRP eller PVC
GRP/304
GRP
304
Al eller 304
GRP
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Montering
Montering av Sideoverløpet skal skje ihht vedlegg 1:
«Transport og Nedleggingsanvisning – for tanker i
glassfiberarmert polyester (GRP)», med følgende tillegg:
1.

Overløpet må forankres ihht vedlegg 1 hvis det er fare
for høy grunnvannstand og oppdrift.

2.

Hvis installasjonen skal tåle kjørelaster, må
installasjonen skje ihht vedlegg 1 – Kjøresterk
installasjon.

3.

Overløpet legges fall i henhold til produkttegningen.
Overløpet leveres med terskel justert slik at det ligger i
vater ved angitte fall.

4.

Det er viktig for overløpets funksjon at overløpet legges
slik at tersklene er i vater, og at det orienteres slik at de
parallelle tersklene har samme nivå (fig xx). Halsene
kan benyttes til grov-innretting. Ved finjustering og
sluttkontroll skal målingene skje på selve tersklene
(vater).
•

Når overløpet settes ned, og ved eventuell
forankring skal terskelens helning (i vater i
lengderetning) og orientering (begge tersklene på
samme nivå) kontrolleres ved hjelp av vater.

•

Ved igjenfylling og komprimering av fyllmasser,
skal helningen orientering på terskelen kontrolleres
underveis. Juster om nødvendig.

•

Når igjenfylling er fullført, og eventuelle
toppkonstruksjoner er på plass, kontrolleres at
overløpsterskelen er i vater. Eventuelt justeres
terskelen ved å løsne justeringsboltene.

Det anbefales at terskelens helning (vater) kontrolleres, og
eventuelt justeres 3-6 mnd etter installasjon. (Se
vedlikeholdsplan)

Figur 1 Sideoverløp innvendig (før montering)
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Figur 2 Sideoverløp under legging/igjenfylling
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Vedlikehold
MFT Sideoverløp er uten bevegelige deler og krever normalt
lite vedlikehold. Behovet for ettersyn styres av
avløpsvannets kvalitet (fett/flytestoffer og sedimenterbart
materiale), variasjon i tilrenningen og hvor ofte overløpet trer
i funksjon.
Det anbefales at det etter innkjøringsperioden etableres en
inspeksjonsfrekvens tilpasset installasjonen og kommunens
øvrige driftsrutiner. Hvis overløpet leveres med Nivåmålere,
driftes disse i henhold til produktets FDV dokumentasjon.

Sikkerhet
Ethvert opphold i overløpet og tilhørende kummer
skal skje i henhold til gjeldende (Kommunens)
Sikkerhetsbestemmelser /HMS regelverk.
Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:
•

NB Fare for forgiftning.
Før man entrer kummen/overløpet skal det
kontrolleres at det er tilstrekkelig oksygen i kummen
og at det ikke er giftige/brennbare gasser til stede.

•

Ved store vannmengder bør drukningsrisiko
vurderes spesielt. Stor forsiktighet må utvises ved en
eventuell tilstopping oppstrøms. Et eventuelt
oppstrøms vanntrykk må avlastes før opphold i
kummen/overløpet.

•

Nødvendig sikrings- og verneutstyr skal benyttes.

•

Det bør alltid være minimum 2 personer tilstede
ved opphold og arbeid i kummer/overløp.

•

Redskaper, verktøy og utstyr bør aldri plasseres på
kanten av kumåpninger/nedstigningshalser. De kan
utgjøre en fare for de som oppholder seg i nede i
kummen/overløpet.

Anbefalt vedlikeholdsplan
1

2

3

Hva
Kontrollere at terskelen er i
vater. Juster som vist i fig 2
om nødvendig.
Inspisere terskel og
skumskjerm – rengjør om
nødvendig

Spyl/Rengjør tankvegger.

Når /intervall
3-6 mnd etter installasjon

6-12 mnd etter installasjon.
Deretter med intervaller
tilpasset lokale forhold.
Det anbefales at overløpet
kontrolleres etter ekstreme
nedbørsepisoder eller etter
eventuelle tilbakeslag fra
resipient.
Ved behov

Vedlegg
1. Transport- og Nedleggingsanvisning for tanker i GRP
(VPI)
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Generelt
Transport, lagring og håndtering
Mottakskontroll
Grøft- og tankplassering
Tilbakefyllingsmasser
Nedlegging
Installasjon i løse masser (ustabil grøft)
Installasjon ved høy grunnvannstand/forankring
Kjøresterk installasjon
Tankoppløsninger i trafikkerte områder
Lufting av tanker
Monteringsanvisning for stående kummer
Sjekkliste installasjon av GRP-tanker
Egne notater

s. 3
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 10
s. 13
s. 15
s. 16
s. 17
s. 18
s. 19

2. Generelt
Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging og bruk av feil tilbakefyllingsmasse forårsake skader og deformasjoner. Dette kan f.eks.
føre til redusert levetid på tanken og forurensning av grunnvann.

Figur 1: Deformasjon av tank

< PDNV

*

*) Maks 5% deformasjon etter evt. setninger. Gjelder ikke nær endebunner og
ved skillevegg.
Deformasjon i % =

2

Standard innvendig diameter - målt vertikal diameter
Standard innvendig diameter

x 100%

En stabil tankinstallasjon i bakken forutsetter
at tanken i hele sin omkrets er omgitt av stabile
omfyllingsmasser. Til sammen utgjør dette selve
tankkonstruksjonen.
Det er viktig å følge rådene i denne anvisningen. Ved avvik gis ingen produktgaranti fra
VPI.

3. Transport, lagring og håndtering
Tanken må ikke kantes, slepes eller utsettes for
slag og støt. Tanken skal transporteres og lagres
slik at den ikke blir liggende på spisse eller skarpe gjenstander, og den skal ikke håndteres slik
at den blir deformert og skadet på annen måte.

Figur 3: Sikker løfting, tanker > 9m3

Påse spesielt at tanken både under transport og
lagring blir plassert slik at muffer og/eller mannhullshalsen ikke kommer i berøring med andre
gjenstander.
Ved på – og avlessing skal det benyttes laste-og
losseinnretninger som tillater skånsom behandling. Bruk aldri vaier/kjetting rundt tanken. Ved
løfting benyttes tankens løfteinnretninger (løftekroker eller tau). Det må aldri løftes i f.eks. manneluke eller andre stusser på tanken.
Figur 2: Sikker løfting, tanker < 9m3

OBS! Tankene må ikke
løftes med innhold
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4. Mottakskontroll
Når tanken ankommer anleggsplassen er det
viktig at den inspiseres for skader. Helst bør
dette gjøres mens tranportøren er tilstede slik at
papirer kan undertegnes for mottatt vare.
Merk at mottaker er ansvarlig for å sjekke at tanken ikke har synlige skader. Er man usikker på
evt. skader på tanken bør VPI eller leverandøren
kontaktes.
Eksempel: Det kan f.eks. være mindre skader på
tankens ribber. Ribbene benyttes som forsterkninger på tanken, men samtidig som en transFigur 4: Mottakskontroll

Tanken må inspiseres for skader etter lossing.
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portbeskyttelse. I et slikt tilfelle er det normalt
ikke nødvendig å kontakte produsent/leverandør.
Eksempel:
- Riper, riss eller skrubbsår i overflaten mindre
enn 0,3 mm dype forårsaket av f. eks.
transport.
Oppdages tvilsomme skader på tanken, anbefaler vi å ta bilde av skaden som sendes til VPI for
nærmere vurdering.

5. Grøft- og tankplassering
Størrelse på grøften er avhengig av grunnens
sammensetning og egenskaper. Grunnen må
være bæredyktig og tåle trykket fra oppfylt tank
uten at det oppstår setninger. Grøftebunn rettes
opp og det legges et fundament av min. 200 mm
omfyllingsmasse av foreskrevet kvalitet. Massen
komprimeres slik at man får et plant underlag for
tanken.

maksimum overdekningshøyde og minste avstand til grøftekant i stabil grøft. Minsteavstand
til grøftekant må tilpasses utstyr for komprimering av massene rundt tanken.

Tankens plassering og grøftens minstestørrelse
fremgår av av figur 1(liggende tank) og 2 (stående tank) samt tabell 1 som viser minimum og

Installasjon i ustabile masser
Se kapittel 8, side 9.

Stabil grøft karakteriseres ved at massene ikke
raser og at bunnen har en god fasthet, slik at
setninger ikke oppstår.

Figur 5: Plassering av tank i grøft
h1 / h2

b

b
D

min. 200 mm

FYLLMASSE

Tabell 1: Overdekningshøyde og avstand til grøftekant
Parameter

Tanktyper

Overdekningshøyde – vanlig installasjon utenfor veg

					
		

Minimium (mm)

Maksimum (mm)

h1

Slamavskiller/ Samletank/Renseanlegg

500

1000

h2

Oljetank/Utskillere/Industri-/ Spesialtank

500

2000

b

Avstand til opprinnelig grøftevegg
Min. 500 mm i stabil grøft
Min. 1 x D (dia) i grunn med ustabile masser

h1/h2 = består av beskrevne fyllmasser pluss oppgravde masser fri for større steiner etc.
h1 = overdekningshøyde tankkropp/terreng for smaletank/slamavskiller og renseanlegg.
h2 = overdekningshøyde tankkropp/terreng for oljetank, utskillere og spesialtank.
b = avstand ved tankdiameter til grøftevegg
Husk! b må være bred nok for å kunne benytte tilgjengelig komprimeringsutstyr.
D = tankdiameter (mm)
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