
Brage Weldingh – Selger

VA-SYSTEMER AS 
Vågå



Overvannshåndtering Rensing av overvann

Spredt avløp Rørkoblinger

Hva jobber VA-Systemer med?



StormTech Birko Isolator Row Cleaning_Trim.mp4
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Den elliptiske utformingen av
kammeret og mellomrommet

mellom radene, gjør at bare 50% 
av den totale lasten bæres av selve

kammeret. Resten belastes
fundamentet. 
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Testing og utvikling av styrken på kammer-
konstruksjonen.         

14500 kg aksellast

Testing over lang tid med vedvarende belastning:

•Installert desember 2007.

•3 rader med kammer.

•Måling og filming av deformasjon – KRYMP*

•6 m overdekning.
* Alt materiale av plast vil sakte deformeres permanent under påvirkning av last og spenninger. Krymp øker alltid med temperaturen.
Hastigheten på denne deformasjonen er en funksjon av materialegenskaper, eksponeringstid, eksponering for temperatur og anvendt 
strukturell last.
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Overvannsmagasin Bertel O. Steen, 
Skedsmokorset. MC-3500, 850 m3

Vi frakter ca. 10% av volumet!

Ca. 450m3
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inspeksjonsraden ved ca. 7cm 
tykkelse på «sedimentkaken».

Sluttrapporten for testing av STORMTECH Inspeksjonsrad ™ som renseenhet, utført 
av University of New Hampshire`s overvannsenter (UNHSC)

Renseeffekten for følgende parametere ble testet ved bruk av Inspeksjonsrad ™:
• Total Suspendert Stoff (TSS)
• Rensing av Hydrokarboner
• Zinc (Zn)
• Fosfor (TP)

Testene ble utført under: 
• Normale forhold med ulik nedbørsintensitet. 
• Ulike strømningshastigheter, med ulike forurensede konsentrasjoner. 
• Variabler som gjenspeiler naturlige forhold. 
• Utført fra desember 2006 til mars 2008.
• Overvåking av 17 nedbørshendelser totalt.

Testen ga følgende resultat:
• Inspeksjonsraden holdt i gjennomsnitt tilbake 80% for TSS.
• Inspeksjonsraden holdt tilbake mer enn

90% av Hydrokarbon, ca. 49% TP(Fosfor) og ca. 53% Zn(Zinc).





Behov for rensing av overvann?

MKW:olje



D-Rainclean® 

infiltrasjonsrenne
Regnbed

Opsjoner for rensing av overvann:



Sedimentasjonkum Filterkum

Opsjoner for rensing av overvann:

Innolet-G®



 

 
 

 

Filtermediet:
• Porøse mineraler - stor overflate med høy permeabilitet

- god oljeabsorpsjon

• Karbonat-bufferområdet ligger over pH 7,2

• Organisk „starter“ - for mikrobiologisk etablering
og god støtte for beplantning

• Pimpstein(vulkansk skumaktig glass) 
- fuktlagring og stabilisator for korngradering

• Aktivert karbon - adsorpsjon av pesticider(giftstoffer)
og PAH(tjærestoffer)

• Zeolithe - binding av tungmetall - kation utveksling

• Permeabilitetkoeffisient under drift på 9 x 10-4 m/s.
0,27 l/s per meter med 0,3m bredde , el. 0,9 l/s for 1 m2



• Rensing av overvann fra trafikkarealer, 
industriområder, og lignende.

• Både oppløste og ikke-oppløste tungmetaller, 
som Cadmium, Copper, Bly, Zinc. 

• Partikulært bundet forurensning.

• Hydrokarboner

• Selv om filtermediet er gjennomvått, kan det 
ved en ulykke ta opp mot 10 liter olje/meter 
infiltrasjonsrenne, og i ca. 24 timer forhindre 
utslipp til jorden.

• PAH’S (Polysykliske aromatiske 
hydrokarboner)

• Generell rensekapasitet: 90% +

Hva renses?



Oppløste tungmetaller

Tungmetaller Input Output Resultat

Pb(Bly) 1000 g/l  10% 1 g/l 99,9 %

Cu(Kobber) 1000 g/l  10% 8 g/l 99,2 %

Zn(Sink) 1000 g/l  10% 13 g/l 98,7 %

Cd(Kadmium) 10 g/l  10% < 0,1 g/l > 99 %

D-Rainclean®- Filter Media DIBT Test
CEP – Cation Exchange Potential (Sorption)



Levetid

Liten belastning – minimum 20 år`s levetid

Maks. 300 ÅDT. 

Middels belastning – minimum 18 år`s levetid

300 til 5000 ÅDT.

Stor belastning – minimum 15 år`s levetid

5,000 til 15,000 ÅDT.

Vedlikehold

• Visuell kontroll

• Permeabilitets-test ved ca. 10 år

• Erstatt filtermedie etter endt levetid



Neste generasjons rørkoblinger



6 modeller – Mange dimensjoner



Problemstilling:

Utfordring: Løsning:

VA systemer AS har valgt ut 6 rørkoblinger 
for å imøtekomme et marked som støter på 
utfordringer som bør løses på en rasjonell og 
god måte. 

Rehabilitering

Nye anlegg



Problemstilling:

Utfordring: Løsning:

Påkobling mot spissende eller kappet 
rørende.

Sirkulære rør DN 100mm – 1000mm



Brosjyrer og dokumentasjon

Alle produktene er godt testet og 
dokumentert. Vennligst se i brosjyrene for 
mer informasjon.

Modellen til høyre er bygd for 
demonstrasjon av produktene.



Takk for oppmerksomheten.


