9. Sikring mot Oppdrift
I områder med høy grunnvannstand må tanken sikres mot
oppdrift. Oppdriften tilsvarer vekten av den væskemengden
tanken fortrenger. Forankringen og vekten av
overdekningen (F) skal motvirke oppdriftskreftene (B).
Tanken sikres ved hjelp av stropper som enten forankres i
fjell, armerte betongdragere eller i en støpt betongplate. Det
skal benyttes en sikkerhetsfaktor på minimum 1,3.
Merk: Kontrollere gjeldende kommunes VA-norm hva
gjelder krav til sikkerhetsfaktor. Denne kan være høyere enn
1,3.
Før installasjon skal grunnvannet senkes til et nivå minimum
400 mm under bunnen av grøften (eks ved bruk av pumper).
Ved ekstreme grunnvannsforhold eller tette omkringliggende
masser (eks leire), anbefales permanente dreneringstiltak.
Forøvrig gjelder kravene i kapittel 7.

Figur 11 Dimensjonerende krefter oppdrift

Forankring med hel betongplate
Forankringsbøyler skal festes under betongplatens
armeringsnett (se fig 9.) før støping. Forankringsbånd slås
om tanken. Disse forankres i bøylene ved hjelp av
«strekkfisker». (se fig. 13). Tabellen under viser minimum
antall forankringspunkter (stroppesett).

Figur 10 Innstøping av forankringsbøyler

Forankring i fjell
Bøylene forankres i fjellet. Utførelse avhenger av fjellets
sammensetning og tilstand. Innfestningene i fjellet må tåle
de samlede oppdriftskreftene inkludert sikkerhetsfaktor.

Figur 12 Forankring med hel betongplate

Forankring med armerte betongdragere
Bruk av armerte betongdragere kan benyttes for tanker inntil
12,0m3. Langsgående betongdragerne plasseres på hver
side av tanken. Hvis to eller flere tanker legges ved siden av
hverandre, skal det enten brukes to dragere mellom tankene
eller en dobbeltdrager. Det anbefales at Betongdragere
prefabrikkeres med ferdig monterte bøyler. Dimensjonene
på betongdragerne fremgår av tabellen under.
Merk: Betongdragerne skal ligge utenfor tankens
fotavtrykk. Dragerne skal ikke «henge» i tanken, men hvile
på underlaget.
Dimensjon
Betongdrager
(min, mm)

Tank størrelse (m3) - maks
3,0

6,0

9,0

12,0

Dh

200

250

250

250

Db

300

500

500

500

Dl

3100

3500

5000

6000
Figur 13 Forankring med betongdragere
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Forankringsstropper
Stropper som benyttes skal være av typen “rundsling”.
Disse påvirkes ikke av miljøet i bakken og har lite tøyning.
Metallisk forankring av skal ikke benyttes. MFT leverer
ferdige forankringssett (tilbehør). Disse inneholder
forankringsbøyler og stropper (betongelementene inngår
ikke).
Merk: Tabellen under forutsetter en sikkerhetsfaktor på 1,3.
Kontrollere gjeldende kommunes VA-norm hva gjelder krav
til sikkerhetsfaktor. Denne kan være høyere enn 1,3.
Ved nedlegging av flere tanker ved siden av hverandre, skal
hver enkelt tank ha sine egne forankringsbøyler. Sørg for
avstand mellom tanken (ref fig 6).

Figur 14 Innhold 1 stroppesett (forankringspunkt)
Forankringssett

Profakum-Spylevolum

Stroppe
sett

Lastestropper

Diameter
[mm]

Volum
[m3]

antall

totalt
antall

F-T1

900-1600

≤6

2

2

F-T2

≤ 1600

≤ 12

2

2
2

dim

1m (1 t - lilla)
8m (1 t - lilla)

Strekkfisk

Bøyler

totalt
antall

Dim

totalt
antall

Dim
(mm)

-

-

4

16

2

1’’

4

16

10. Tanktoppløsning
Avrenning
Ved installasjon er det viktig at tanktopp/kumlokk ligger i
riktig høyde i forhold til terreng. Er tanktoppen plassert for
lavt i terrenget, kan dette forårsake innlekkasje av overvann
og/eller uheldig vannansamling, som illustrert. Sørg derfor
for at overflatevann ledes vekk fra tanktoppen og kumlokk.

Figur 15 Resultatet av feil avrenning overflatevann
Figur 16 Korrekt og feil avrenning
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Trafikkerte områder
Hvis tanken skal installeres i områder med trafikk, må det
enten installeres en avlastningsplate i betong eller et dekke
med asfalt/belegningsstein (se kapittel 7).
Avlastningsplaten/dekke må ha en utstrekning på minst
2,0m lengre enn tankens lengde og 2,0m bredere enn
tankens diameter. Betongdekket armeres med
armeringsnett k257 (maskeåpning 150 x 150 mm,
tråddiameter 7 mm eller tykkere).

Armeringsnettet støpes inn 30 mm fra underkant av
betongdekket og med minst 2 masker overlapping.
For å ha lett tilgang til mannluker i trafikkerte områder,
benyttes ulike sjaktløsninger, som Betongkjegler,
Betongringer, GRP-sjakter osv. Figuren under viser aktuelle
toppløsninger for kjøresterk utførelse, basert på
standardiserte lokk- og ramme-konstruksjoner i støpejern.

11. Sluttkontroll
A.

innstilling regulatorventil

Sjekk at verktøy og eventuelle bygningsmaterialer ikke
ligger igjen inne i tanken.

f=1

Kontrollere at det ikke er kontakt mellom eventuelle
betongkonstruksjoner og GRP halser.

3,50

C.

Kontroller at vippekaret er i vater og at vippekaret
opererer fritt.

3,00

D.

Stille inn reguleringsventilen i henhold til kapittelet
under. Gjennomfør en funksjonstest. Sjekk at vippekaret
tipper, og at hevert aktiveres etter siste dosering fra
vippekaret.

Vst = totalt spylevolum (l)
Vp = spylevolum Profakum (l) (se leveransetegning)
Vt = tilleggsvolum (l) (se leveransetegning)
Qr = innstilling reguleringsventil (l/min)
f = spylefrekvens (ant døgn mellom hver spyling)

Regulatorventil innstilling , Qr (l/min)

B.

12. Igangkjøring og innstilling
Reguleringsventilen må innstilles slik at ønsket spylefrekvens
oppnås. 1 spyling per døgn med standardmodellen uten
tilleggsvolum (totalt spylevolum 1200 l) vil kreve at
reguleringsventilen er innstilt på ca 0,8 l/min (se FDV ventil).
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f=3

f=4

f=5

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
1000

2000

3000

4000

5000

Totalt spylevolum - Vt (l)

𝑉𝑠𝑡 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑡
𝑄𝑟 =

f=2

4,00

𝑉𝑠𝑡
𝑓 ∙ 1440
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13. Vedlikehold
Profakummen bør inspiseres regelmessig de første ukene
etter installasjon. Etter at Profakummen er satt i drift bør
spylefrekvensen kontrolleres. Ved behov justeres
reguleringsventilen. Etter en innkjøringsperiode bør det
etableres en inspeksjonsfrekvens tilpasset installasjonen og
kommunens/anleggseiers øvrige driftsrutiner. Det bør føres
driftsprotokoll for anlegget.
Reguleringsventilen og evt tilbakestrømingsventil (tilbehør)
vedlikeholdes i henhold til leverandørens anbefalinger /
produktets FDV dokumentasjon.

Sikkerhet
Ethvert opphold i 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 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.

•

Nødvendig sikrings- og verneutstyr skal benyttes.

•

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

•

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.

Anbefalt vedlikeholdsplan
1

2

3

4

Hva
Kontrollere spylefrekvensen
Justere reguleringsventilen
ved behov
Inspiser/vedlikehold
reguleringsventil og
tilbakestrømningsventil ihht
leverandørens FDV
Kontrollere at vippekaret
opererer fritt og at ønsket
spylefrekvens oppnås.

Når /intervall
2-3 uker etter installasjon.

Spyl/Rengjør tankvegger.

Ved behov

ihht leverandørens FDV

med intervaller tilpasset
lokale forhold.

14. Vedlegg
1. FDV Reguleringsventil STAD
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IMI TA / Innreguleringsventiler / STAD

STAD
STAD innreguleringsventil gjłr innregulering enkelt, brukervennlig
og nłyaktig i de este applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og
kjłleanlegg samt tappevannsanlegg.

Nłkkelfunksjoner
>

Ratt
Ratt med digital avlesning, som sikrer
nłyaktig og ukomplisert innregulering.
Avstengningsfunksjon for enkelt
vedlikehold.

>

Selvtettende m leuttak
For enkel, nłyaktig innregulering.

>

AMETALfi
Avsinkningsbestandig messinglegering
som garanterer lengre levetid for
ventilen og reduserer risikoen for
lekkasje.

Teknisk beskrivelse
Anvendelsesomr de:
Varme- og kjłleanlegg
Tappevannsanlegg
Funksjon:
Innregulering
Forinnstilling
M ling
Avstenging
Avtapping
Dimensjon:
DN 10-50
Trykklasse:
PN 20

Temperatur:
Maks. arbeidstemperatur: 120 C
For hłyere temperaturer, maks. 150 C,
ta kontakt med n rmeste salgskontor.
OBS! For DN 25-50 med pressender er
max arbeidstemperatur 120 C.
Min. arbeidstemperatur: -20 C
Materiale:
Ventilhus: AMETALfi
Setetetning: Kjegle med O-ring i EPDM
Spindeltetning: O-ring i EPDM
Ratt: Polyamid og TPE
Pressender:
Nippel: AMETALfi
Tetning (DN 25-50): O-ring i EPDM
AMETALfi er IMI Hydronic Engineering
avsinkningsbestandige legering.

2

Merking:
Hus: TA, PN 20/150, DN og
tommebetegnelse.
Ratt: Ventiltype og DN
Typegodkjennelse:
Typegodkjent av SINTEF for tappevann.

