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Wavin er en innovativ leverandør av løsninger  
for bygging og infrastruktur over hele verden. 
Støttet av over 60 års ekspertise, er vi dedikert  
til å løse noen av verdens største utfordringer: 
vannforsyning, sanitærløsninger, klima- 
bærekraftige byer og effektiv konstruksjon.

Wavin fokuserer på å skape et positivt fundament 
i verden, og vår lidenskap er å bygge permanente 
og velfungerende byer. Vi samarbeider med  
kommuner, ingeniører, konsulenter og installatører 
for å gjøre byer fremtidssikre, og bygninger  
komfortable og energieffektive.

Wavin er en del av Orbia, en forretningsklynge 
bundet av et felles formål: å fremme livet rundt  
om i verden. Wavin har 12.000 ansatte i over  
40 land og opererer under merker som Wavin,  
Amanco og Pavco.

Vi håper du har likt magasinet. 
Ta gjerne kontakt med oss og 
gi oss din tilbakemelding!

www.wavin.no

INFRAINFRA
 STRUKTUR STRUKTUR
B Y E R UNDER

     V A N N



2 INFRAStruktur

Vis respekt for vannet!

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og i 2010 vedtok FNs 

menneskerettighetsråd at vann og sanitær er en menneskerett. I 

Norge ser vi det som en selvfølge å ha rent og tilgjengelig vann 

i kranene våre. Vi er vant til at vann er der når vi trenger det, 

både til husholdningen og til det vi enn måte trenge  

- vanning av plen, vasking av bil eller lignende. 

Utfordringen vi nå har i Norge er ikke nødvendigvis mangel på 

vann, men å sikre rent drikkevann – mye av infrastrukturen for 

vann og avløp er under dimensjonert og utdatert. Ifølge Norsk 

Vanns rapport 259/2021 må kommunene de neste 20 årene 

oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 millioner kroner. 

Utfordringene vi står overfor vil kreve betydelige investeringer 

og det kan bety økte gebyrer enkelte steder for abonnentene.

I dag bor mer en halvparten av verdens befolkning i byer, og 

ifølge FNs bærekrafts mål (Bærekraftige byer og lokalsamsunn) 

vil dette øke til omtrent 60% innen 2030. Tall fra Finans Norge 

klimarapport (2021) viser at naturskader fra ekstremnedbør i 

tettbygde strøk som trenger inn i bygninger, og tilbakeslag i avløp 

er det som koster mest. 

Byer i vekst, økt nedbør og et klima i stadig endring er utfordringer 

som er her allerede og vil bli enda større i fremtiden. For at vi 

skal kunne møte disse utfordringene fremover, må vi finne gode 

løsninger og produkter med høy kvalitet for å ta vare på vannet, 

samt og se på mulighetene for gjenbruk av vann på en effektiv måte.

Planlegging og bygging av byer for å møte et stadig røffere klima 

krever smarte konsepter og løsninger. Vi i Wavin ser det som vår 

Magasin
INFRAstruktur 

I vårt magasin Infrastruktur informerer vi om  
relevante aspekter innen VA: 
Vi fremhever utfordringer, løsninger og strategier  
for bærekraftig overvannshåndtering.

God lesning!

oppgave å kunne bidra til å utvikle og levere intelligente og inno-

vative løsninger, hvor resultatene kan måles dag etter dag basert 

på om de kan oppfylle de svært komplekse praktiske krav som 

følge av globale klimaendringer. Wavin tilbyr allerede i dag effek-

tive løsninger, som forbedrer byenes evne til å beskytte miljøer 

som er utsatt for vær – og klimarelaterte skader ved å lagre store 

mengder vann. Det er vårt mål å være en pålitelig partner, slik at 

vi sammen kan løse fremtidens klimaendringer på en bærekraftig 

og miljøvennlig måte. 

Jeg ønsker deg en interessant lesning om vann i byen, fremti-

dens utfordringer og mye mer. 

Thomas Birkebekk

Salgssjef VA

Ønsker du å holde deg oppdatert? 

Vi i Norsk Wavin ønsker å oppdatere deg med relevante nyheter innen VA og 

VVS segmentet. Hva skjer hos Norsk Wavin? Du får informasjon om nyheter, 

prosjekter og kommende arrangement. 

Du bestemmer selv hva du vil ha – velg hvilket markedsområde du ønsker å 

høre mer om! 

Wavins Nyhetsbrev

3INFRAStruktur 
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Vannfølsom by!Bærekraftig konstruksjon - 
Byer og vann

I 2018 ble det klart at Norge 

og Europa kan forvente en stor 

variasjon i tilgang på drikke-

vann og overvann. Det er ventet 

lange tørkeperioder og ekstrem 

nedbør.

Hva kan vi gjøre for å motvirke 

virkningene av ekstreme perio-

der med varme og kraftig regn? 

Hvordan kan vi planlegge, bygge 

og omforme våre byer for å øke 

sin  klimamotstand for å beskytte 

mennesker og infrastruktur mot 

disse ekstreme  værforholdene?

Kven 
er sjefen?

Eli Kari Gjengedal har skrive fem 

bøker om vær og varsler vær på 

TV. Man kan seie at ho er meir 

enn middles opptatt av været. Alt 

frå værteikn i naturen til moderne 

matetmatisk meteorologi har vore 

og er av stor interesse. Les hennar 

tankar om klimaendringar og 

dimensjonering. 
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Nytt boligfelt Ytre Enebakk  
– Råkenåsen 

Wavin‘s XL rør 
på havets bunn

BIM - oppskrift på et  
vellykket prosjekt

AquaCell legges rask og enkelt  

- og opptar minimalt med plass  

under transport og lagring. 

Hellwinkel District -  

Bærekraftig planlegging er et 

fremtidssikkert konsept for  

innovativ overvannshåndtering 

som tar hensyn til dagens   

værendringer med økende  

kraftig nedbør.

550 meter lang sjølinje  

på Södra Kajen i Sundsvall.
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“Kven er sjefen?“ 

G J E S T E I N N L E G G

“Været er blitt varmare, våtare og villare.  
Vi befinn oss midt i ei klimaendring!“

INFRASTRUKTUR6

Når nokon spør kven som er sjefen i livet brukar vi ofte å 
svare ungane, mannen eller kona. Jobben eller hunden. 
Naturleg nok. Eg svarar været. Været bestemmer nermast alt 
vi held på med i samfunnet, både i jobbsamanheng og fritid. 
Det bestemmer kor ofte vi skal male huset, slå plenen. Når 
og kor vi kan gå på tur eller legge ut med båten. Det bestem-
mer korleis vi kler oss, formar kulturen vår og det bestemmer 
også korleis byane våre skal sjå ut. Været vi lever og åndar 
i raslar med lenkene for tida. Byar under vatn er noko vi op-
plever oftare og oftare. Framtida vil gje oss endå våtare byar. 
Kor våte? Det veit vi ikkje heilt sikkert. Men ein liten forsmak 
har vi fått dei siste 20 åra. Flaumar, styrtregn og oversvømte 
stikkrenner har blitt eit vanlegare syn enn før, også på sør og 
austlandet. 

Noko har skjedd med sjefen i samfunnet vårt. Været er blitt 
varmare, våtare og villare. Vi befinn oss midt i ei klimaendring!

For 20 år sidan sa klimaforskarane at det mellom anna ville regne 

omkring 20 prosent meir i Bergen, vår våtaste by i dette landet. No 

er fasiten her og nokre av målestasjonane rundt Bergen kan skilte 

med i overkant av 18% meir nedbør på årsbasis. Forskarane fekk 

rett. Eg trur på dei når dei seier at våtare skal det bli. Dette er også 

trenden for byane i heile landet. Det er ikkje nødvendigvis slik at 

vi får fleire regnværsdagar, men det regnar kraftigare når frontane 

passerer. Dei har med andre ord med seg mykje større bagasje enn 

før. Ordet styrtregn er kome for å bli i den meteorologiske termino-

logien.

Skrevet av: Eli Kari Gjengedal

Foto: Ronald Toppe
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Kvifor blir det våtare? Kva skjer? Ei av årsakene er at det er blir 

jamnare temperatur mellom nordpolen og ekvator. Det betyr at 

jetstraumen vert latare og dermed blir værsystema våre liggande 

lenger. Det vi opplever på vestlandet i desse dagar, altså oktober 

2021 er mellom anna at det har vorte danna ei atmosfærisk elv. Ein 

slepande front med masse vatn har blitt liggande over lengre tid 

sørvestover i Atlanterhavet og pøst regn nedover oss. I tillegg har 

lavtrykka vandra jamt og trutt over hovuda på oss utan stopp. Den 

søvnige jetstraumen passerer rett over oss, og under den ligg det 

såkalla vestavindsbeltet som styrer lavtrykka i bane over fedrelan-

det. Nett som ein godt traffikert motorveg. Dette har ført til at vi i år 

har tangert nedbørsrekorden pr måned i Bergen med god margin. 

Hadde all nedbøren kome som snø ville  snødjupet vore på omkring 

7 meter! Like høgt som eit 2 etasjes hus med møne. Det skal noko 

til for å dimensjonere for all denne nedbøren. Her må det drenerast 

folkens. Vi kan klare å ta i mot så mykje vatn berre vi er smarte og 

kreative. Kunnskap om værets vesen og endringane vi er inne i er 

ein start. Eg brukar å sei at dersom stikkrenna di no er på størrelse 

med omkretsen på ei 10 liters vaskebøtte skal du utvide den så den 

er på størrelse med eit badekar. 

Ein våtare kvardag i byane våre kan bli både 

spennande og lærerik. Sjølvsagt er det utfor-

drande. Men vi kan lære av kvarandre. Oslo 

og Trondheim kan sjå mot Bergen og Bergen 

kan sjå mot Florida kor ein lever med orkanse-

songar, høg luftfuktighet og superceller med 

kanonakraftig styrtregn. Dei klarar seg bra. Våre 

veiter ser ut som sandkasseprosjekt saman-

likna med ei dreneringsgrøft i Fort Lauderdale. 

Eg er sikker på at vi skal klare å håndtere den 

uforutsigbare sjefen vår. Kunnskap og erfaring 

er vårt sterkaste våpen. 

INFRAStruktur 9

Foto: Ronald Toppe
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Bærekraftig 
konstruksjon 

- Byer og vann

Byplanlegging i tider  
med klimaendringer

A R T I K K E L 

INFRAStruktur10

Tusenvis av unge mennesker har demonstrert i Fridays for Future- 

markeringer for å motivere politikere og publikum til å tenke og agere 

på de langsiktige negative konsekvensene av global oppvarming 

og klimaendringer. Men hva kan vi gjøre for å motvirke de klart 

merkbare effektene av ekstreme varmeperioder og kraftig regn? 

Hvordan kan vi planlegge, bygge og omforme byene våre for å 

øke klimamotstanden og beskytte mennesker og infrastruktur mot 

ekstreme værforhold? Vann spiller en sentral rolle!

Bærekraftig byplanlegging i klimaendringer er for tiden ofte fokusert 

på tyngre områder, grønne byer og mer vann i byen. Av særlig 

interesse i denne sammenhengen er begrepet „en vannsensitiv 

by“ utviklet i Australia i 2008. Denne tilnærmingen tar hensyn til 

både fordelene med vann og vann i urbane områder for å forbedre 

folks livskvalitet, samt mulige risikoer som store mengder vann kan 

utgjøre for byen. Derfor inngår alle urbane hydrologiske aspekter i 

et samlet byplanleggingskonsept.   Vann blir sett på som en verdifull 

ressurs. Overvann bør ikke dreneres konsekvent via våre VA-ledninger, 

men bør returneres forsiktig til den naturlige vannsyklusen.  

Dette er intet mindre enn et paradigmeskifte i byens vannforvaltning, 

som konsekvent utføres mange steder i dag.

For noen år siden fulgte entreprenører ofte tilnærmingen til å samle 

avløpsvann og overvann sentralt, og fremfor alt raskt slippe dem 

ut gjennom store  kamre. Men i lys av mer intense perioder med 

regnskyll, er denne lukkede metoden ikke lenger ansett som  

bærekraftig som en forebyggende strategi mot urban flom. 

En vann-sensitiv by
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Gjennomføringen av mange individuelle tiltak med en helhet-

lig tilnærming til en vannsensitiv by lykkes hvis konsulenter, 

byplanleggere, arkitekter, kommunale aktører og beslutningsta-

kere arbeider sammen for å utvikle strategier for å tilpasse den 

urbane vannbalansen. Nøkkelen til å gjøre dette arbeidet  

er samarbeid og tverrfaglig vitenskap. 

I motsetning til avledning av overvann i området for en lengre 

periode, er det mer et spørsmål om å samle overvann i nærhe-

ten av naturen, hvor det kan gå tilbake til normal vannsyklus.  

Økende overflatelukking i urbane områder påvirker den 

naturlige vannbalansen:

Fullstendig forsegling av jorda betyr at grunnvannsnivåene 

reduseres.

Overvann er en del av den naturlige vannsyklusen og er en 

verdifull naturressurs: vann som siver ned i bakken danner 

grunnvann og er en viktig del av drikkevannsproduksjonen.

Utslipp av avløpsvann inn i systemet: 

Ved kraftig regn truer flom det urbane området, da absorps-

jonskapasiteten til kloakknettet er begrenset.

Konsekvenser av økt urbanisering:

Tette urbane områder betyr at den naturlige vannsyklusen 

forverres. Hvis vann ikke kan infiltreres lokalt, påvirkes 

dreneringsprosessen.

Nytenking og endret prioritering

Overvann må hovedsakelig dreneres gjennom ledningsnettet,  

noe som uunngåelig fører til økt belastning. Risikoen for under-

dimensjonering  på grunn av klimaendringer øker etter hvert 

som flere kraftige regnværssesonger betyr økende utslippstop-

per  som ikke lenger kan takles av systemet. Som et resultat 

er det flere oversvømmelser i byer. Nettverkseiere står derfor 

overfor den krevende  oppgaven med å utvikle overvannss-

tyringsstrategier som er optimalt tilpasset klimaendringer og 

individuelle urbane forhold. Å bare øke kapasiteten proporsonalt  

for VA-systemer er ikke en løsning. Det ville være teknisk og 

økonomisk uhåndterlig å dimensjonere disse systemene større 

og større. Derimot er det fornuftig å bygge mer uavhengige om-

råder og koble dem fra kablet infrastruktur. Overflateflom  kan  

på den måten reduseres enkelt  og effektivt.

Anvendelse: Bruk av Regnvann i stedet for  drikkevann  

til spylingav  toaletter, hagevanning ol.

Oppbevaring: Samle overvann for å ta høyde for  

toppbelastninger toppbelastningar og unngå flom

Behandling: Rensing Av Overvann: System Som renser 

forurenset overvann.

Drenering: Ved  behov, separert  drenering fra øvrig  

VA-systemet

Fordampning: Reduserer overvannet og har positiv  

påvirkning på miljøet

Infiltrasjon: Returnere Regnvannet til  den naturlige  

vannsyklus og grunnvann.

Desentralisert overvannshåndtering 
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Multifunksjonelle områder diskuteres nå i forbindelse med vann-

tilpassede byer. Siden store mengder overvann ikke lenger kan 

transporteres bort og bare transporteres via VANN-systemer, 

kan vannet i stedet midlertidig dreneres gjennom andre områ-

der og fasiliteter i byen. På denne måten blir grønne områder, 

stier og lekeplasser viktige funksjonelle områder. Som en del av 

multifunksjonell bruk lagrer systemet vannet midlertidig til den 

kraftige nedbøren har stoppet og vannet kan transporteres bort 

på en kontrollert måte. Tradisjonelle løsninger er derfor bare 

effektive i korte isolerte perioder. Dette skaper en varig løsning 

for nedbør som er godt over byggenivået. En blanding av tiltak 

fra multifunksjonelle arealbruk og desentraliserte overvanns-

systemer har en avgjørende rolle å spille i bufring av overvann 

etter intenst regn. Avhengig av forholdene må overvann samles 

lokalt, behandles, fordrøyes, dreneres eller fordampes for å 

minimere risikoen for flom og ha en positiv innvirkning på det 

urbane mikroklimaet. 

Desentralisert og multifunksjonell

Det er viktig å håndtere overvann naturlig

“Det ville være teknisk og 
økonomisk galskap å gjøre 

kloakksystemer større“

INFRAStruktur 15
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I byer med mange parker og grøntområder øker vannlagrings-

kapasiteten i et såkalt „svamp-prinsipp“. Men gjør du byen til en 

svamp?  Opprettelsen av mange infltrasjons-  og fordrøynings-

anlegg  i det urbane området betyr at overvannet infiltreres og 

fordampes, noe som forbedrer mikroklimaet i byen. Temperatur-

forskjellen mellom by og land kan være opptil 10 °C.  Byer kan 

bli forseglede varmebobler på grunn av tetting. På den annen 

side kan mange desentraliserte grønne områder samt planter 

på tak og fasader motvirke overoppheting på lang sikt. Trær gir 

skygge og fordampningskjøling. Denne prosessen med såkalt 

evapotranspiration motvirker proaktivt dannelsen av såkalte 

urbane varmeøyer. For mens forseglede overflater, mørk  

asfalt, takstein og metall absorberer solenergi og varme luften, 

vil grønne tak og grønne områder føre til motsatt effekt. 

En desentralisert håndtering av overvann fører til en naturlig 

kjøling av byen.

Planter gjør underverker

“Mange desentraliserte grønne områder  
samt planter på tak og fasader motvirker  

overoppheting på lang sikt “

Hvis vi tenker på hvordan vi kan beskytte habitater mot varme 

og kraftig regn, fører dette raskt til spørsmålet: Hvordan kan vi 

fjerne tette systemer og bygge flere grønne områder i byer. En 

strategi for dette er naturlig, tverrfaglig overvannsforvaltning i 

forbindelse med vanntilpasset byutvikling. Denne tverrfaglige 

utfordringen krever samarbeid. Den konstruktive utvekslingen 

med inovative byggematerialeprodusenter vil også hjelpe.  

Produsenter må utvikle og produsere løsninger og fortsette å 

forske og undersøke nåværende og fremtidige utfordringer  

knyttet til megatrender og urbanisering av klimaendringer.  

Alle produsenter har den felles oppgaven med å utvikle  

smarte strategier for globale klimaendringer og konstruere  

infrastrukturen vår på en klimavennlig og vanntilpasset  

måte for å beskytte våre habitater.

*Kilder: 

CATCH - håndtere kraftig regn som et europeisk felles prosjekt

av Mike Böge, Helge Bormann, Nanco Dolman, Gül Özerol, Hans Bressers, 

Susan Lijzenga

MURIEL - Multifunksjonelle oppbevaring overflater; Urbane dreneringsselskaper 

Köln AöR (StEB), Köln

SAMUWA – Vannsensitiv by- og åpenromsplanlegging, håndholdte strategier og 

handlingskonsepter for tilpasning til klimatrender og ekstremvær, Lisa Deister, 

Fabian Brenne, Antje Stokman, Malte Henrichs, Michael Jeskulke, Holger Hop-

pe, Mathias Uhl

Byer i dag og i morgen

Desentralisert overvannshåndtering er nøkkelen til  

suksess i fremtidssikring av byene våre
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2018 viste tydelig at Norge og Europa kan forvente en stor  

variasjon i etterspørselen etter drikkevann og overvann. Det er 

ventet lange tørkeperioder og ekstreme regnstormer.  Lever-

andører og nettverksoperatører må tilpasse seg klimaendringer 

og deres effekter på VA-systemet med passende tilpasnings-

strategier. Pilotprosjektet „Vanntilpassede byer: responsen på 

ekstremvær“ (CATCH), lansert i 2017 og finansiert av EU, viser 

hvordan det kan fungere. Målet er å støtte nordsjøregionen i 

tilpasning til ekstremvær. Syv pilotbyer i Sverige, Belgia,  

Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland utvikler  

klimatilpassede løsninger under ledelse av den nederlandske 

ledelsespartneren Waterschap-Vechtstro- menn. Det første 

trinnet er å klassifisere byene i lys av deres historiske struktur 

og andre spesifikke egenskaper for å utvikle en individuell plan 

for å skape en ”vanntilpasset by”.

Den “vanntilpassede byen“ utviklet i Australia er grunnlaget 

for dette (Wong og Brown, 2008). De handler om å fremme de 

naturlige hydrologiske prosessene i en by og vurdere vann som 

en verdifull ressurs. Overvann bør transporteres forsiktig inn i 

grunnvann og vannressurser bør brukes til å dekke regionale 

vannbehov. Samtidig øker livskvaliteten med vann og grønne 

områder. Vi må skape vanntilpassede samfunn og nettverk. 

Projektdata:

Prosjektledning:  

Dipl.-Ing. Mike Böge  

(Jade Hochschule / Institut 

für Rohrleitungstechnologie)

Involvert:  

apl. Prof. Dr. Helge Bormann 

(Jade Hochschule)

Tidsplan:  

01.07.2017 – 31.07.2020

Beløp:  

Totalt 4 709 109 euro, varav 

2 354 554 euro från ERUF

217 070 från Jade HS, varav 

108 535 euro av ERUF-bidrag

Finansiering från

EU Interreg VB 

Nordsjön-programmet

Programpartnere :  

Länsstyrelsen Värmland,  

Arvika Teknik AB, 

Waterschap Vechtstromen,  

Vejle Kommune, Norfolk,  

County Council, OOWV, 

VlaamseMilieumaatschappij, 

Gemeente Zwolle,  

Gemeente Enschede,  

Provincie Overijssel,  

Universitetet i Twente

Vannfølsom  
by!

Tilpasning  
for ekstremvær

V A N N T I L P A S S E T                
U T V I K L I N G

Formålet med CATCH er å motivere små og mellomstore byer til å 

starte en strategisk klimatilpasningsprosess og støtte dem i gjen-

nomføringen. I samarbeid med pilotbyene utvikles et brukervennlig 

beslutningssystem som er integrert med eksisterende systemer og 

fokuserer på profesjonell praksis. Systemet består av selvvurde-

ringsverktøy, navigasjonsverktøy og andre spesialverktøy. Når det 

gjelder implementering, er tilpasning en utfordring. Sammenlignet 

med Australia har Nordsjøregionen et høyere fokus på risiko i form 

av kraftig nedbør og flom. I tillegg spiller rettighetene til vann en 

viktig rolle.

De første resultatene av studien har vist at vannforsyning, 

avløpsvann, rensing og overvannshåndtering er på et godt nivå 

og er integrert i dagens planleggingsprosesser (selvvurdering av 

pilotbyene). Mangler finnes i hovedsak i områder med vann-

tilpassede samfunn og nettverk. Små og mellomstore byer i 

Nordsjøen er klar over risikoene klimaendringene utgjør, men 

det er nødvendig med støtte for å proaktivt håndtere risikoene 

og starte en klimatilpasningsprosess. Spesifikke krav til vellyk-

ket klimatilpasning kommer fra denne vurderingen. De kan i stor 

grad dekkes av navigasjonsstoffet, da byene selv bidrar til å 

dokumentere god implementeringspraksis og egne eksempler 

på planlegging eller im plementation av navigasjonsverktøyet. 

Basert på eksempler med god implementeringspraksis er det 

mulig å initiere og støtte tilpasningsprosessen for de berørte 

byene på en bærekraftig måte.

Klimatanpasning Endringer Mål

Analyse

Flom vil bli mer vanlig når  

vannet ikke har tid til å renne  

vekk etter regnfulle perioder

Kilde:

CATCH – håndtere kraftig regn som et 

europeisk felles prosjekt av Mike Böge, 

Helge Bormann, Nanco Dolman, Gül 

Özerol, Hans Bressers, Susan Lijzenga
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BIM - oppskrift  
på et vellykket  

prosjekt
Infrastruktur er et sammensatt tema  

og mange prosjekter er 
komplekse og svært omfattende.

A R T I K K E L 

Ved å registrere deg lager du 
en personlig profil. Med denne  
profilen har du alltid enkel til-
gang til våre Revit pakker. Vi 
lagrer dine data for å kunne 
sende deg oppdateringer når 
disse foreligger, f.eks om nye 
versjoner av innholdspakkene.

Se Wavins innholdspakker  
i BIM Revit, registrer  
deg og last ned!

Wavins oppskrift på et vellykket prosjekt

Planlegging og bygging av Infrastruktur-prosjekter er sammen-

satt og komplekst. Høye krav til både planlegging og utførelse, 

drift, vedlikehold, og ikke minst informasjonshåndtering krever 

ny arbeidsmetodikk. Wavin kan bistå med grundig og avansert 

design og tilbyr totalpakker med produkter og tjenester til et stort 

utvalg prosjekter. Det gir en trygghet for alle i verdikjeden at valg-

te løsninger blir optimale i hele installasjonens levetid. 

Wavin har utviklet BIM-bibliotek for VA-bransjen 

Wavin har utviklet et unikt BIM- bibliotek for VA -og infrastruktur 

prosjekter som gjør hverdagen enklere uavhengig av program-

verktøy som blir brukt. Et VA-bibliotek med 3D-modeller og 

innholdspakker med intelligent hjelpefunksjon til Revit sørger for 

å effektivisere modellbasert prosjektgjennomføring. Dette fører til 

at man raskest mulig får en «as built» løsning.

VA bransjen er fortsatt relativt konservativ og flere prosjekter  

utføres fortsatt med 2D tegninger og i papirbasert format. 

Dette skaper store usikkerheter rundt informasjonsutveksling, 

samkjøring og forvaltning av prosjekter.

Bruk av leverandørspesifikke BIM objekter med nøyaktig geometri 

og 100% sikker produktinformasjon helt ned på bransjenummer, 

reduserer tidskrevende manuelle operasjoner, minimerer feil og 

øker tverrfaglig koordinering og kontroll. I tillegg kan modellen 

brukes til visualisering av prosjektet, direkte mengdeuttak, og 

planlegging for levering av produkter. Samtidig blir modellen en 

kommunikasjonsarena for bedre samarbeid mellom alle parter, 

som er avgjørende for et vellykket prosjekt. Nøyaktige 3D-  

modeller er fritt tilgjengelig i ulike biblioteker slik som Focus  

Vardak, Novapoint og på Wavin.no.  

Fordelene er mange

I et modellbasert prosjekt er informasjonsflyten og tverrfaglig 

kontroll mellom entreprenør-byggherre – konsulent- leverandør 

avgjørende momenter for et godt resultat. Derfor er det viktig at 

alle involverte parter har tilgang til en oppdatert modell, og kan 

regelmessig kjøre kvalitetskontroll av det som skal bygges, sjekke 

«kollisjoner» og unngå feil i forkant. 

Det er mange fordeler ved å kombinere BIM med tverrfaglig 

kompetanse, blant annet gir BIM-modell en nøyaktig oversikt 

over mengden kunden skal bestille, med full informasjon om 

materialer og type komponenter som er prosjektert. Dette fører 

til redusert svinn og retur, da kunden ikke overbestiller. Dette 

gir store besparelser. En annen fordel er at kunden kan fordele 

material listen i henhold til sin fremdriftsplan/arbeidsplan, det vil 

si at kunden kan bestille akkurat det de trenger til den jobben de 

skal utføre. I tillegg kan man importere BOM (bill of material) til 

sitt kalkulasjonsprogram. Det gir nesten ubegrensede muligheter 

med BIM i forbindelse med maskinstyring, noen av fordelene er 

f.eks. at vegutbygging blir raskere, billigere og mer miljøvennlig.

Våre kunder bekrefter at Wavins BIM 3D objekter lager beregnin-

ger som er 100% komplette, nøyaktige og „As Built“ uten bruk 

av kataloger eller andre verktøy, og at dette gir både en suveren 

trygghet for installasjonen, men også betraktelige innsparinger på 

tid og omkostninger. 

Wavin er en ledende leverandør innen modellbasert 
prosjektgjennomføring

Wavin er en ledende leverandør med 60 års erfaring i levering av 

plastrørsystemer og -løsninger for VA og VVS. Det har gjort at vi 

nå har effektive løsninger for flere utfordringer og behov i daglig-

livet: energieffektiv oppvarming og kjøling av bygninger, fett- og 

oljeutskillere, trygg distribusjon av drikkevann og bærekraftig 

forvaltning av regnvann og spillvann. I mange tilfeller gjør vi pros-

jektene enda mer effektive ved å levere prefabrikkerte løsninger. 
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Nytt boligfelt  
Ytre Enebakk  
– Råkenåsen 

AquaCell legges rask og enkelt  
- og opptar minimalt med plass  

under transport og lagring. 

22

P R O S J E K TA RT I K K E L

I Ytre Enebakk, nærmere bestemt Råkenåsen har Huser Entre-

prenør fått i oppdrag å etablere infrastrukturen for et nytt boligfelt, 

der det skal bygges 84 eneboliger. Ved utbyggelse av boligfelt er et 

av spørsmålene hvordan man skal løse overvannsproblematikken 

som medfølger. 

Råkenåsen ligger høyere enn eksisterende bebyggelse og det har 

vært helt avgjørende for kommunen og prosjektet at utbyggingen 

ikke fører til problemer nedstrøms. Fylkesveien øst for området er 

utsatt for flom i perioder og det er viktig at Råkenåsen ikke bidrar 

negativt til dette. «Årsaken til flom her skyldes flere faktorer; høy 

vannstand i innsjøen Våg, høy vannføring i Råkendalsbekken samt 

at Fylkesveien ligger for lavt i terrenget. Disse tingene kan ikke 

prosjektet løse alene, men vi kan sørge for at de ikke blir verre som 

følge av det konkrete prosjektet»,sier Tarje Nyberg Karlsen,  

Avdelingsingeniør (Vann, avløp og miljø).
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Resirkulert plast 
– designet for fremtiden

Videre sier Karlsen at «Kommunen har også fokusert på at så 

mye som mulig av vannet får renne åpent i veigrøfter eller bek-

ker. Underveis i prosjektet har dialogen med utbygger vært god, 

og det tror vi er nøkkelen til de gode løsningene».

Er det noen spesielle utfordringer kommunen står ovenfor i 

forbindelse med store mengder nedbør? 

«Vi har enkelte områder som er litt utsatt når vi får store 

nedbørshendelser. Vi sørger for å tømme sluk og sandfang  

hyppig samtidig som forslag til utbedring vurderes og iverksettes 

der det er mulig.

Generelt må kommunen sørge for at ny utbygging ikke medfører 

problemer i allerede utbygde områder. Det gjør vi ved å stille 

gode krav og samtidig samarbeide med utbyggere, konsulenter 

og entreprenører. Overvannssystemer i eksisterende bebyggelse 

må også oppgraderes for å takle fremtidens nedbør. I sanerings- 

prosjekter hvor rør for vann, spillvann og overvann blir renovert 

eller skiftet ut sørger vi for mer robust overvannshåndtering» 

sier Karlsen.

På Råkenåsen er det sprengt ut ca 90 000 m3 med fjell, det skal 

etableres 84 eneboligtomter, 1500 meter med vei og 200 meter 

med gangvei, i tillegg veilys og etablering av nytt VA anlegg og 

overvannsystem

I dette prosjektet har valget falt på Wavins kassettsystem, 

AquaCell, til oppbygning av ikke bare et, men tre fordrøyings-

system. «Denne løsningen passer perfekt til Råkenåsen da det 

fordrøyer overvann, uansett grunnforhold, tilgjengelig areal eller 

trafikklast. AquaCell er produsert i 100 % resirkulert plast (PP), 

uten at det går ut over kvaliteten. Den er rett og slett designet 

for fremtiden, og hjelper oss ta et stort skritt mot grønnere, 

sunnere og mer bærekraftige miljøer. Kvalitetskontrollen er 

kompromissløs både når det gjelder råvaren som brukes, og 

produksjonsprosessen. På den måten sikrer vi et produkt som 

er bedre for miljøet, i tillegg til å være sikkert og sterkt gjennom 

hele levetiden» forteller Distriktsleder i Øst, Glenn Paalshuus. 

Fakta om prosjektet:

Lokasjon:  

Råkenåsen, Ytre Enebakk

Oppgave:  

Fordrøyning og infiltrasjon  

av overvann

Antall kassetter:  

1398 stk. (390m3)

Byggherre:  

Vik Utvikling AS

Entreprenør:  

Huser Entreprenør AS

Tidspunkt for etablering: 

Oktober 2020 og  

september 2021

Material:  

100% resirkulert PP,  

(Polypropylen)

Tilslutninger:  

Integrerte låsekiler  

(push-fit installasjon)

De tø første magasinene var på 2x190m3 og ble montert i 

oktober 2020 og tok ca. 5 timer. Nå var det tid for montering av 

magasin nr 3 på 390m3 og Rune Alfsen, prosjektleder informerer 

at det er raskt og enkelt å montere AquaCell, og at det gikk enda 

raskere denne gangen. «Vi har klart å automatisere byggeprosessen 

denne runden, vi ble noen erfaringer rikere etter første montering 

og vi har klart å ta med oss noen tips som hvor vi bør stå, hvor-

dan det bør fraktes og lignende». Tiden på magasin 3 ble 4 timer 

inkludert lunsj, dette er både Wavins Distriktsleder og Alfsen vel-

dig fornøyde med. «Det er klart ting går fort når det er så enkelt» 

skyter Glenn inn, «det er jo også veldig fleksibelt, passer til alle 

bruksområder og tåler stor trafikklast» avslutter han.

 

«Vi valgte AquaCell etter anbefalinger fra Glenn og grossist, og 

det er ikke noe vi har angret på. AquaCell er noe dyrere enn tra-

disjonelle materialer, men dette sparte vi inn ved at det gikk så 

rask å montere og at vi ikke trengte så tunge maskiner» informerer 

Alfsen. «Her var vi 8 mann som monterte og 1 gravemaskin, så 

klart det gjør ting lettere» avslutter han. 

Hvordan har samarbeider med Wavin vært underveis i prosjektet? 

«Der har vi ikke noe å utsette, Glenn har virkelig stått på. Vi har 

fått god informasjon fra start til slutt og i tillegg har Wavin vært 

delaktige i designprosessen, sier Alfsen. «Vi har et veldig godt 

samarbeidsforhold» sier Paalshuus. «Huser Entreprenør er en 

god kunde og har brukt en del Wavin produkter tidligere, så de 

vet at vi stiller opp. Huser Entreprenør AS og Rune er det enkelt 

å samarbeide med og det gode forholdet ønsker vi å fortsette 

med» avslutter han. 

En time hurtigere  
en magasin 1

Ingen tunge maskiner 
til installasjon
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Kommunens Avdelingsingeniør (Vann, avløp og miljø) infor-

merer videre at overvannshåndtering er prioritert i alt fra kom-

muneplan, reguleringsplan og helt til byggesaker i den enkelte 

utbygging. Som i mange andre kommuner skal overvannshånd-

teringen følge en 3-trinnsstrategi; 1 – infiltrasjon av liten/normal 

nedbør, 2- fordrøyning av større regn og til slutt trinn 3 – åpne 

og sikre flomveier når himmelen virkelig åpner seg. Basert på 

historisk nedbørsstatistikk og klimaframskrivning ser vi at vi skal 

få mer nedbør i framtiden både i mengde og intensitet. For å ta 

høyde for dette legges det inn et klimapåslag på 40% i dimen-

sjoneringen av overvannsanlegg allerede i dag.

Vi mener at overvannet i større grad bør brukes som et estetisk 

element i utbygginger og ser med glede at flere og flere aktører 

gjør det. Blågrønne løsninger gjør både bolig- og næringsom-

råder mer attraktive for kjøpere og omgivelser. På tross av 

dette så er vi fortsatt avhengig av nedgravde løsninger som 

eksempelvis sluk, rør og fordrøyningsmagasiner. Produktseg-

mentet knyttet til overvann har blitt veldig bra og det er enklere 

enn noen gang å sørge for god overvannshåndtering med god 

funksjonalitet og lang levetid. Vi mener at det er balansen mellom 

åpne og nedgravde løsninger som er nøkkelen til suksess.

Kommunen har fokus 
på overvannshåndtering

Wavin beregner 
og tegner i BIM

Våre eksperter beregner 

behovet for størrelsen 

på bassenget, basert 

på blant annet værdata 

fra Meteorologisk insti-

tutt. Wavin sine løsninger 

fokuserer på å infiltrere 

vannet under bakkenivå  

ved å lage basseng 

av plastkassetter som 

fanger opp regnvannet 

og lar det sige ned  

i bakken på en  

kontrollert måte.  

Wavin sine enheter,  

Q-bic plus og AquaCell 

er fleksible og bygd 

opp av moduler slik 

at de passer perfekt 

til alle bruksområder. 

De er lette å håndtere, 

montere og vedlikeholde  

og har mulighet for 

inspeksjon.
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Har du digitalisert  
din byggeprosess?

Vi har utviklet BIM innholdspakker for VA og VVS  
spesielt tilpasset det norske markedet.

Vi forstår dine utfordringer, og det konstante presset med å redusere tid 
og kostnader, uten å gå på bekostning av kvalitet.
Wavin ønsker derfor å bli en pålitelig partner i en tidlig fase  
av byggeprosessen. Med et komplett sett av design- og  
kalkulasjonsverktøy sammen med prefabrikasjon, hjelper  
vi deg å identifisere feil på forhånd, og lar deg levere prosjekter 
raskere. For oss betyr det å effektivisere byggeprosessen 
gjennom bygningsinformasjon modellering- BIM.  

Lag komplette modellbaserte design med Wavin BIM revit pakker og 3D CAD tegninger som inneholder utskiftbar og 
sporbar informasjon, som varer hele prosjektets levetid.

Ved å bruke leverandørspesifikke BIM objekter kan arkitekter, 
ingeniører og designere får en nøyaktig “As-built” modell av  
ett byggverk, med riktige produktegenskaper og dokumentasjon 
som alle involverte parter i byggeprosjekt har tilgang til. 
Korrekt materialliste som er klart til bestilling hjelper deg å 
unngå overbestilling, redusere avfall på byggeplassen og 
skaper en nøyaktig fremdriftsplan.
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Wavin‘s  
XL rør 

på
havets bunn

  
550 meter lang sjølinje  

på Södra Kajen i Sundsvall

P R O S J E K T - 
A R T I K K E L  

INFRAStruktur28

På grunn av utbygging og nybygg var det nødvendig med ny 

utløpslinje fra Tivoliverken i Sundsvall. Tivoliverken er Sundsvalls 

største renseanlegg for avløpsvann, og rørledningen transporterer 

renset avløpsvann tilbake i havet. Det er MittSverige Vatten & 

Avfall som leder prosjektet, gjennomføringen er NCC

 

Den 550 meter lange havlinjen er bygget i etapper på 50 meter, på 

Södra Kajen i Sundsvall. Betongvekter er montert på ledningen, og 

når seksjonene er ferdige, har de blitt presset i vannet ved hjelp av 

en togskinne, spesielt designet for formålet.

Ledningen flyter først. Når den er transportert med båt til riktig 

posisjon, vil den bli fylt med vann og senkes til bunnen for å bli slått 

på uttaket.

– Det er et stort prosjekt med mange etapper. Men alt har gått bra, 

og vi har vært veldig heldige med været. Det tar litt vann å jobbe. 

Det neste trinnet er at vi senker ledningen til bunnen.

- Peter Nylén prosjektleder MittSverigeVatten & Avfall.

Vektene av betong veier 2,5 tonn hver og er montert hver fjerde 

meter. På tidspunktet for senking er utløpsledningen koblet til det 

eksisterende røret på kaikanten, fire meter under vannoverflaten. 

Da er det dykkere som forbinder delene.

Mange stadier av konstruksjonen
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Wavin har produsert og levert materiale til prosjektet, samt vært 

involvert i design og bidratt med designforslag og løsninger. 

XL-rørene har en dimensjon på 1200 millimeter og er spesielt 

designet for å tåle det store stresset. 

Rørene er sveiset sammen på stedet i Sundsvall.

Lars Englund, anleggssjef i NCC, er ansvarlig for gjennomførin-

gen. Han forklarer at dimensjonene er unike for dette prosjektet:

– Prosjektet har vært innledet av mange studier og flere bereg-

ninger før byggestart. I prosjektet valgte vi Wavins produkter 

som vi trodde ville være best egnet til dette prosjektet. For oss 

var det viktig at vi fikk samme leverandør. Det er sjelden at disse 

dimensjonene av rør senkes til bunnen. Men gitt at Tivoliverken 

pumper vann inn i rørene 22 av de 24 timene om dagen, er det 

nødvendig med store dimensjoner. Til tross for dimensjonen har 

rørene vært praktiske å jobbe med, de er stabile og vi har klart 

å håndtere lengder opp til 24 meter for alle stadier av den nye 

utløpslinjen, sier Peter Nylén.

Dimensjon som tåler mengden “Til tross for dimensjonen, har 
rørene vært praktiske å jobbe med.

De er stabile“

INFRAStruktur 31
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Maksimal 
urban 

livskvalitet

P R O S J E K T - 
A R T I K K E L

Hellwinkel blokkene er 
avhengig av naturlig 
overvannshåndtering

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Hellwinkel Terrassen: I Wolfsburg bygges et moderne boligområde med 750 boliger.    
                     Bilde: Wavin

INFRAStruktur32

I Wolfsburg utvikles Hellwinkel Terrace-blokken. Et moderne og 

grønt område med boliger og kontorer. Området er tilpasset beho-

vene til beboere og bedrifter.

Det krevende byggeprosjektet i nærheten av Wolfsburg bruker 

bærekraftige og naturlige elementer som vind, sollys og overvann. 

Bærekraftig planlegging med innovativ overvannshåndtering, som 

tar hensyn til  fremtidige klimaendringer med økende perioder med 

kraftig regnvær.

Det største indre byområdet i Wolfsburg vokser med 750 boliger. 

Av de 13 byggeplassene i første byggetrinn er mer enn halvparten 

allerede under bygging. I en andre fase skal det bygges ytterligere 

14 nye områder. I samarbeid med Wavin legges det et solid  funda-

ment for et vanntilpasset og klimabestandig distrikt.

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Et moderne grønt nabolag med boliger og kontorer.  
        Bilde: Wavin
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Tidligere hadde distriktet regelmessig store problemer med flom 

forårsaket av kraftig regn og høye grunnvannsnivåer, samt man-

gel på muligheter for overvannsavledning. På denne bakgrunn 

var målet å utvikle et vanntilpasset konsept for å forhindre flom 

i fremtiden. 

For å optimalt oppfylle kravene til naturlig og klima-bærekraftig 

planlegging, tok byen Wolfsburg beslutningen om å danne et 

tverrvitenskapelig, dynamisk konsortium av eksperter. 

Dette konsortiet omfattet også kommunale representanter som 

byplanleggere, arkitekter, konsulenter og Wavin som ledende 

på effektiv overvannsforvaltning.  Det felles målet med dette 

konsortiet var å skape et bærekraftig samfunn samtidig som det 

beskytter historiske, kulturelle og økologiske ressurser. Målet 

var å inkludere de naturlige eiendelene i skogrenne i sør med en 

blanding av ulike bygningstyper som er typiske for Wolfsburg. 

Konseptet ble et tett konstruert, terrasseformet område i form 

av et lappeteppe med forskjellige bygningstyper i forskjellige 

høyder som er integrert med hverandre og vegetasjonen rundt det.

Tverrfaglig ekspertise for 
klimabestandige livsløp

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Lorem ipsum verbumAzubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Hjertet i systemet: Q-Bic Plus infiltrasjons- og forsinkelsesmagasin for stormvannssystemer. 
Bilde: Wavin

Engterrassen står sentralt 
i overvannsforvaltningen

Det sentrale punktet for overvannsforvaltning i det nye distriktet 

Hellwinkel Terrasse er en eng terrasse. Engområdet, som består av 

en øvre og nedre del, er utformet som et grønt område med trap-

per på promenaden. For å skape nok forsinkelsesmuligheter ble et 

forsinkelsessystem bygget av Wavin Q-Bic Plus overvannskassetter 

under terrassene. Området er i dag brukt som et multifunksjonelt 

fritidsområde. Det bærekraftige overvannskonseptet er tilpasset det 

stigende terrenget med trappekonstruksjon og krever ikke så mange 

nedstignings- eller inspeksjonskummer som lignende systemløsninger.

Modulær overvannshåndtering - 
effektiv og økologisk

Det bærekraftige konseptet for naturlig overvannshåndtering er 

basert på tre prinsipper som påvirker balansen i vannsyklusen så 

lite som mulig. De store grønne områdene gir naturlig fordampning 

og reduserer overflateavrenning gjennom etablering av mer naturlig 

infiltrasjon mulig. Kjernen i konseptet er imidlertid Q-Bic Plus-infil-

trasjons- og fordrøyningssystemet. Med sin høye fleksibilitet gir det 

modulære system store fordeler både for konsulenter, utførende og 

de som skal drifte anlegget. Den kan enkelt tilpasses lokale  forhold, 

enten ett eller flere lag, firkantede eller rektangulære, kompakte, 

L- eller H-formede. Kombinasjonen av langsgående og tverrgående  

orientering betyr at det nesten ikke er noen begrensninger i utfor-

mingen. I tillegg til planleggingen kan Wavin tilby et beregningsprog-

ram for dimensjonering av overvannsreservoarer samt strømnings-

diagrammer for kloakksystemer.
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Fordeler med systemet

De første 1500 Q-Bic Plus-kassettene ble installert på noen da-

ger. Dette ble gjort mulig av det faktum at kassettene er veldig 

enkle å håndtere under installasjonen. De er ekstremt lette og 

enkle å montere, og du trenger ikke å benytte løse klips eller 

stablepinner. Dette sparer selvfølgelig tid og kostnader. Kassetten 

er laget av 100 prosent polypropylen (PP) og har høy vertikal og 

horial lastekapasitet, noe som gir pålitelighet på mer enn 50 år. 

Fri tilgang reduserer behovet for inspeksjonsbrønner og mu-

liggjør tredimensjonal rengjøring og spyling. Kassetten er ideell 

for rask og effektiv inspeksjon, rengjøring og vedlikehold. Q-Bic 

Plus kan brukes nesten uavhengig av type bakkehull. I tillegg 

ble spesialtilpassede Wavin X-Stream overvannsrør installert i 

prosjektet, samt trelagsrør TS DOQ og Tegra kummer.

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020

For å skape nok lagringsplass ble Wavin Q-Bic Plus stormvannskassetter 
installert under terrassene som ble brukt som et multifunksjonelt fritidsområde.                
Foto: Wavin

Med infiltrasjons- og forsinkelsessystemer er nedbørstopper håndterbare og  

risikoen for flom minimeres.

Et referanseprosjekt

I Hellwinkel Terrace-blokken i Wolfsburg har overvann blitt 

brukt på en unik måte for å forbedre livskvaliteten til beboerne. 

Overvann dreneres ikke vekk, som mange andre steder på en 

ukonstruert måte i tradisjonelle løsninger, men infiltrert, fordampet  

eller lagret i det grønne området. Et referanseprosjekt som 

snakkes om langt utenfor Wolfsburgs grenser.

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Kassettene er veldig enkle å håndtere i det daglige installasjonsarbeidet. De har høy vertikal og horisontal 
lastekapasitet, slik at funksjonell pålitelighet på 50 år kan oppnås trygt. Bilde: Wavin 
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Slik hjelper 
oljeutskillere 

miljøet

I N N O V A S J O N

Olje fra ulike bransjer kan raskt havne i  
renseanlegg, sjøer, vassdrag og jordsmonn  

dersom man ikke benytter seg av gode 
oljeutskillere. Dette kan ha store konsekvenser  

for miljøet. 

INFRAStruktur38

Alle slags bedrifter og bransjer i Norden har begynt å få øynene 

opp for miljøvern og klima. Vi skal bli grønnere, mer miljøvenn-

lige og ansvarsbevisste med tanke på overlevering av jorden til 

kommende generasjoner. Noen tiltak er relativt enkle, for eksempel 

å innføre kjøttfrie dager, reise mer kollektivt eller bli flinkere til å 

resirkulere. Men jobber man i bransjer hvor oljeprodukter vil kunne 

havne i avløpsvannet og skape problemer på avløpsnett og i ren-

seanlegg, må det langt større tiltak til.

Olje forurenser, og dersom man driver en virksomhet som slipper 

ut oljeholdig avløpsvann er man lovpålagt å benytte seg av en 

oljeutskiller. Det er viktig at olje, sand og slam samles opp av en 

oljeutskiller og tømmes i et godkjent avfallsmottak. Deretter skal 

også utslippsvannet kontrolleres, slik at det ikke kan gjøre skade 

på miljøet.  

 

Oljerelaterte miljøgifter kan havne i naturen 

At oljerelaterte miljøgifter havner på avveie og ender opp i sjøer, 

vassdrag eller jordsmonn er ikke uvanlig. Det har skjedd flere 

ganger, og det kommer nok dessverre til å skje igjen. Når dette blir 

et problem vil det være behov for etterarbeid og rensing av områ-

dene som påvirkes, noe som både kan ta lang tid og være svært 

kostbart.  

Klimaendringer, mer nedbør og ekstremvær øker i dag belast-

ningen på det kommunale avløpsnettet. Kapasitetsproblemer 

og driftsforstyrrelser kan derfor forekomme dersom det skjer en 

tilstopping av rørnettet eller et driftsstopp i renseanlegg. Får vi 

problemer her vil det øke kostnader, noe som er en grunn til at 

myndighetene krever rensing av avløpsvann for slam, sand, olje og 

bensin, før det skal ledes inn på det kommunale ledningsnettet. 

En oljeutskiller kan installeres for å forhindre utslipp av uønske-

de partikler i spill- og overvannsledninger, slik at den biologiske 

prosessen i renseanlegg ikke forstyrres. Dette er også med på å 

forhindre at partikler fra olje havner i naturen vår og gjør skade der. 
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Disse bransjene må ha oljeutskiller 

Det er mange ulike bransjer og virksomheter som må ha en 

oljeutskiller. Her er det først og fremst snakk om bransjer med 

vaskeplass, smørehall, servicehall osv. Det vil si at alt fra verk-

steder og anlegg for understellsbehandling, bensinstasjoner og 

bussterminaler, til vaskehaller for kjøretøy, flere garasjeanlegg og 

klargjøringssentraler for kjøretøy eller andre typer maskiner som 

drives av olje, trenger en slik utskiller.  

Å skulle installere en oljeutskiller er ikke bare, bare. Hver enkelt 

kommune står nemlig ansvarlig som forurensningsmyndighet, og 

det er derfor kommunen som skal gi utslippstillatelse og godkjen-

ning av oljeutskillere. Ulike kommuner kan ha forskjellige krav, og 

derfor er det viktig at man undersøker hva reglene i kommunen 

hvor din virksomhet ligger er. 

 Wavin leverer også fettutskillere!

Overvannsprodukt med renseløsning fra  
Wavin tar seg av oljeproblemet 

Som med resten av verden opplever også Norge en stadig økende 

nedbørsmengde og flere ekstremværsituasjoner gjennom året. 

Nettopp derfor kjenner mange på et behov for fordrøyningsanlegg. 

Slike anlegg stilles det strenge krav til, og EUs vannrammedirektiv 

setter også krav til at vannforekomster skal ha en god økologisk 

tilstand. Norsk Wavin har derfor utviklet en total renseløsning som 

tar seg av overvannsproblematikk. 

Overvannsproduktet til Wavin har bygget fordrøyningsanlegget opp 

av Q-Bic-kassetter, slik at overvannet ledes via en utløpskum med 

vannregulator og virvelkammer. Dette vil regulere vannmengden 

videre til et sandfang, før det går inn i en oljeutskiller. Først når det 

har gått gjennom denne utskilleren kan det slippes ut i en renset 

tilstand som ikke er skadelig for miljøet. 

Velg oljeutskiller fra Wavin 

I lang tid har Wavin solgt og produsert oljeutskillere til hele norden. 

Våre oljeutskillere er laget av glassfiber GRP eller Polyetylen PE, 

og fungerer utmerket. De har lette konstruksjoner som gjør både 

nedsetting og forankring enkelt å jobbe med.

Det er helt essensielt at oljeutskillere er dimensjonert for vann-

mengdene de skal motta. Overskrider inngående vannmengde 

oljeutskillerens kapasitet vil renseeffekten reduseres betraktelig. 

Derfor krever dimensjoneringen av en oljeutskiller faglig ekspertise. 

På våre hjemmesider finner du også et beregningsprogram for olje 

og fettutskillere slik at du enklere kan finne ut av dine behov. Vi kan 

også hjelpe deg med dimensjonering, og kommer gjerne med til-

bud på en komplett godkjent installasjon – som vi også selvfølgelig 

kan få på plass for deg. Ta kontakt med oss dersom du er interes-

sert i en oljeutskiller fra Wavin. 

Mer informasjon om utskillere finner du på  
wavin.no/utskillere - her kan du også laste ned  

våre olje- og fettutskiller plakat!
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Store rør –  
store muligheter

Wavin XL er et sveisebart  
rørsystem godkjent for  

avfall og overvann.

42 INFRAStruktur

En stor fordel er at du som kunde (etter instruksjon fra Wavin) kan 

sveise systemet sammen selv. Vi hjelper deg også med prosjekt-

tilpassede systemløsninger.

Rørene er tilgjengelige i dimensjonsområdet 1000-3000 mm  

(indre diameter) og i ringstivhetsklassene SN4 og SN8.

Struktur / materiale

Det homogene indre laget av røret er laget av RC-materiale, et 

PE100-materiale med ekstra motstand mot  sprekkvekst.

På det indre laget er et PP-forsterket PE-rør spiralinnpakket.

Avhengig av dimensjon og ringstivhet, er rørveggen bygget opp 

med ekstra profilrør og / eller PE lag. Rørendene har integrert  

muffe og sveisehylse.

P R O S J E K T - 
A R T I K K E L  
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Wavin XL  
hjelper  

Kv.Draken  
avlede 

overvann
Malmö fremtidssikret  

mot flom

R E F E R E N S

En fördel med Wavins rör är att man  

kan syssla med konventionell läggning  

och slå igen hålet efter röret så att man  

slipper ha ett långt schakt uppgrävt

Rören är lätta att hantera även om det är  

stora, de väger inte så mycket vilket  

innebär att man kan hantera dem med  

normala maskiner

Vi är positivt överraskade över kvaliteten,  

just styvheten på rören, rundheten och  

jämnheten – och att de inte är ovala

Mats Elmberg , NCC
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Malmö vokser fort og forventes å vokse enda mer. Dermed øker 

etterspørselen etter boliger, noe som betyr at Malmö kommune må 

planlegge nye utbyggingsområder. Draken nabolaget i Husie er et 

slikt område. I prosessen med å utvide det eksisterende rørled-

ningsnettet og fremtidssikre den nye blokken mot flom, ble wavins 

XL-rør bestilt i fjor.

Draken-blokken er et nytt kvartal i Husie-distriktet i Malmö. I tillegg 

til boliger er det også planer om å bygge barnehager og butikker, 

som bare vil være klare om noen år.

Med utvidelsen av området ønsket Malmö å bestille et system som 

effektivt kan håndtere og avlede vann i tilfelle store nedbørsmeng-

der. Et av kravene var at systemet skulle sveises. Valget falt derfor 

på Wavins smarte XL-rør i plast.

For kommunen var overvannsreservoarer viktige som kan lagre 

store mengder vann. Fordelen med Wavin XL er at rørene kommer 

i store dimensjoner og kan også skreddersys til kundens behov. 

Kv.Draken bestilte rør i størrelse 1400mm i diameter som skal 

legges på et område på 400 x 300m. NCC var ansvarlig for legging 

av rørene. 

I tillegg til den lave vekten av rørene, wavin XL er designet slik at 

det er lett å komme ned og rengjøre og filme rørene. Dette gjør det 

lettere å ha god oversikt og for å sikre at det ikke er uventet vekst i 

rørene. Det faktum at de er fleksible er også et pluss.

Når det gjelder rørinstallasjon, er prosjektet fullført. Nå gjenstår det 

å se Kv.Draken dukke opp og for alle bygningene over bakken som 

skal fullføres. Det er imidlertid først nå at den store jobben venter 

på de store XL-rørene, nemlig å avlede overvann og fremtidssikkert 

det nye området mot flom. Noe de er designet for å gjøre i årene 

som kommer.

Linus Nilsson, regional VA distriktsleder i  Wavin sier:

Rørene er bygget i henhold til kravene til ringstivheten, det vil si 

at rørene er skreddersydd nøyaktig til belastningen som er over 

bakken. Det som skiller XL-rørene er at de har en integrert svei-

sehylse, noe som gjør det enkelt for  entreprenøren å sveise i sin 

egen fremdrift og planlegge sveisingen selv i stedet for å bestille en 

ekstern tjeneste.

Store rør gir store muligheter
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Nye Jordal Amfi  
med fokus  
på effektiv  

overvannshåndtering

Idrett og overvannshåndtering  
på elitenivå. 

P R O S J E K T - 
A R T I K K E L  

“Q-Bic Plus består av over 95 prosent luft og 
mindre enn 5 prosent plast“

46 INFRAStruktur

Geir Evensen i Borge Miljøservice AS har meget lang erfaring med 

montering av fordrøyningsanlegg. Han er ikke i tvil: Den lave vekten, 

enkle håndteringen og kjappe monteringen av Q-Bic Plus kassettene 

gjør dette systemet til markedets beste.

 

Gamle Jordal Amfi stod ferdig til OL i Oslo i 1952, men denne 

berømte ishallen holdt ikke lenger den standarden som kreves i dag. 

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inngikk derfor i 2016 kontrakt med 

NCC om å bygge en ny, topp moderne ishall der. Den nye hallen 

skal huse både elite- og breddeidrett. 

– Dere har også lagt ned et stort fordrøyningsanlegg her. Hvorfor var  

det nødvendig?

– I byer og tettsteder bygges det stadig tettere, og ved store   

nedbørsmengder klarer ikke det offentlige avløpsnettet å svelge  

unna alt vannet, sier anleggsleder Stig Terje Johnsen i NCC. – For  

å unngå overvannsproblemer krever myndighetene derfor at dette  

vannet skal fordrøyes, før det slippes ut i nettet.

– Her på Jordal har vi installert et fordrøyningsanlegg med Q-Bic 

Plus kassetter fra Wavin. Dette skal ta seg av regnvann fra taket 

på hallen og fra utearealet rundt, opplyser han. – Bruttovolumet på 

anlegget er på nesten 200 kubikkmeter, og siden det skulle plasse-

res inn mellom bygningskontruksjonen til hallen, og hindre at vann 

skulle komme på avveie, måtte vi ha en tett membran rundt Q-Bic 

Plus kassettene.

– Q-Bic Plus er markedets  
beste fordrøyningsløsning

Geir Evensen har brukt Q-Bic Plus på mange fordrøyningsanlegg, og 
har bare gode erfaringer.

 
– Monteringen av Q-Bic Plus gikk både  

kjapt og smertefritt, sier anleggsleder  

Stig Terje Johnsen i NCC.
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Når store vannmendger skal fordrøyes på liten plass, er Q-bic Plus 

overlegen.

Norconsult, ved sivilingeniør VA Gunnar Olsson, hadde ansvaret for 

å prosjektere fordrøyningsanlegget. 

– Byggherren fikk presentert flere alternativer, forteller han. – Her 

skulle store vannmengder fordrøyes på liten plass, og da var 

kassetter i plast et godt alternativ. Byggherren valgte så å gå for 

løsningen med Q-Bic Plus.

Jeg har montert mange ulike fordrøyningsløsninger, men Q-Bic Plus 

er best.

– Personlig mener jeg at Q-Bic Plus er det beste systemet på 

markedet, og jeg har vært borti en god del forskjellige løsninger 

opp gjennom årene, fastslår plastsveiser Geir Evensen i Borge 

Miljøservice AS. De stod for installasjonen av fordrøyningsanlegget 

på Jordal. – Vi har brukt Q-Bic Plus på mange fordrøyningsanlegg 

nå, og har bare gode erfaringer med det. Kassettene veier lite og er 

utrolig lette å håndtere og stable. 

– For meg var Q-Bic Plus en ny erfaring, innskyter Johnsen. – Og 

jeg opplevde at monteringen av dette systemet gikk både kjapt og 

smertefritt. Evensen & co kom hit på en torsdag, og allerede man-

dagen etter var de aller siste sveisene på membranen utført.

– Vi brukte bare 8 timer på å stable Q-Bic Plus kassettene på plass, 

smiler Evensen. – Og vi var kun fire mann på den jobben; inklusiv 

han som dirigerte kranen som løftet kassettene opp hit. 

Q-Bic Plus sparer entreprenøren for både tid og penger

– En fordrøyningsløsning med Q-Bic Plus består av over 95 prosent 

luft og mindre enn 5 prosent plast, opplyser Nordisk produktsjef 

Overvann, Vidar Handal. – Dermed kan byggegropa være betydelig 

mindre enn for et anlegg med samme kapasitet i betong. Dette 

skyldes at kassettmagasinet med Q-Bic Plus kan lett tilpasses og 

utnytte hele gropa. Et magasin med betongrør derimot, kan bare 

fylle et sirkulært tverrsnitt. Og når flere rør legges parallelt, må 

det være en avstand mellom dem som heller ikke kan utnyttes til 

fordrøyning. Dette vil, sammen med at det går så raskt å montere 

Q-Bic Plus, og ikke minst at det er unødvendig å innkalle tyngre 

kranutstyr, spare entreprenøren både for tid og penger.

Norges høyeste

– Dette Q-Bic Plus anlegget har kassetter i seks høyder og er 3,6 m 

Fakta om nye Jordal Amfi:

• En moderne ishall for  

 bredde- og eliteidrett

• Gjentolkning av det  

 opprinnelige Jordal Amfi

• Areal: 11 500 m2 BRA

• Tribuneplasser:  

 Ca. 5 500 plasser

• Antall tribunerader: 22

• Antall plan: 4 stk., hvor de  

 to øverste kan stenges av  

 ved mindre arrangementer

• Isflaten får NHL  

 størrelse 60 x 26 m 

• Miljø: Moderne prosess- 

 anlegg som reduserer  

 energiforbruket til en  

 tredel av dagens forbruk.  

 Grønt tak med solcellepanel.  

 Passivhusstandard.    

 Fossilfri anleggsplass.

• Inkluderende,  

 trygge uteområder

Q-Bic Plus kassettene er  
stablet i hele seks høyder.  
Det er ny Norgesrekord.

høyt. Det er faktisk Norgesrekord, smiler Handal. – Det er aldri blitt 

montert et så høyt Q-Bic Plus anlegg her i landet før. Lengden på 

dette anlegget er 11, 4 meter og bredden 4,8 meter.

BIM og 3D-modelering hele veien

For å være sikker på at alt i forbindelse med fordrøyningsanlegget 

skulle passe inn i resten av hallkonstruksjonen, ble det brukt 3D-

modellering i BIM.

– Ja, BIM er et fantastisk opplegg, utbryter Johnsen. – Wavin bruker 

BIM Revit, mens vårt heter Solibri. Men de to systemene kommuni-

serer bra med hverandre. Alt passer sammen som fot i hose.

Johnsen setter seg foran pc-skjermen og tar frem 3D modellen for 

dette prosjektet. 

– Nå sitter konsulentene for hvert fag og tegner inn sine ting, og vi 

får dette direkte opp på skjermen, fortsetter han. – I gamle dager 

måtte vi tegne opp dette på matpapir for å sjekke om det ble noen 

kollisjoner. 

Q-Bic Plus og Vålerenga

– Nye Jordal Amfi blir hjemmebanen til Vålerenga Hockey, og vannet 

fra Q-Bic Plus anlegget vil gå ut i Hovinbekken, sier Handal. – Men 

et stykke lengre opp i dalen ligger Intility Arena, lekegrinda til Våle-

renga Fotball. Vannet fra fordrøyningsanlegget deres kommer også 

ut i denne bekken. Og også dét er et Q-Bic Plus anlegg!

Det nesten 200 kubikkmeter store Q-Bic Plus fordrøyningsanlegget er 
plassert inn mellom bygningskontruksjonen til Nye Jordal Amfi. 
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Intelligent avledning

og lagring av
regnvann

StormHarvester skaper organisk og 
økonomisk merverdi

I N N O V A S J O N

I mange år har man planlagt 

og installert tradisjonelle  

infiltrasjons- og fordrøy-

ningsløsninger. Her blir 

overvannet innsamlet og 

omdirigert til VA-system og 

avledet på en kontrollert 

måte eller lagret for senere 

bruk. Wavin StormHarvester 

tilbyr imidlertid helt andre 

Alternativer. Sensorteknologi 

optimaliserer overvanns-

håndteringen og hjelper 

aktivt med å forhindre 

oversvømmelse forårsaket 

av kraftig nedbør.

Når sensoren forventer  
nedbør, tømmes  
bassenget automatisk.

Smart og bærekraftig
- fremtidens overvannshåndtering er her nå

Klimaendringer og urbanisering har helt klart stor  betydning for 
overvannshåndtering, og de øker kravene til bærekraftig håndtering 
av overvann. Wavin StormHarvester er et skritt i riktig retning.

Et intelligent nettverk av StormHarvester-sensorer og Wavin 
overvannsbassenger kan samle inn data om vannstand i  
bassenger og aktuelle prognosedata for fremtidig nedbør. Dette 
betyr at det ved kraftig nedbør alltid er tilstrekkelig lagrings- 
kapasitet tilgjengelig. Vannstanden i normal drift er optimalisert 
for å gjøre vannet i bassengene tilgjengelig for bærekraftig bruk 
av overvann. 

Mens tradisjonell fordrøyningssystemer stort sett er tomme, og 
infiltrasjonssystemer bare kan brukes i områder med tilstrekkelig 
infiltrasjonsevne endrer StormHarvester forutsetningene med 
intelligent og nesten naturlig overvannshåndtering.

Dette gir betydelige økonomiske og bærekraftige fordeler, etter-
som bruk av regnvann sparer på verdifullt drikkevann.  
På samme måte, hvis regnvann slippes ut i grunnvann på en 
kontrollert måte, har det en positiv effekt på grunnvannet.

Innovasjon

I tradisjonelle løsninger for overvann føres overflødig vann 
direkte inn i VA-systemet. Med et rendyrket oppsamlingssystem 
akkumuleres regnvannet som er lagret i bassenget og transpor-
teres videre til ledningsnettet på en kontrollert måte med en viss 
strømningshastighet. Begge systemene kaster bort det mest ver-
difulle råmaterialet vi har, nemlig vann. Med det nye samarbeidet 
mellom Wavin og StormHarvester kan begge applikasjonene kom-
bineres effektivt. Et smart overvannsstyringssystem basert på et 
tradisjonelt fordrøyningssystem.

Intelligente sensorer

Systemet styrer nivået på bassengene. Grunnlaget for dette er 
kommunikasjon med data fra lokale værmeldinger til en ventil 
eller pumpesystem. Dataene evalueres ved hjelp av en intelligent 
algoritme og sendes til kontrollsenteret. Systemet kontrollerer 
nøye prognoseinformasjonen og etablerer et trygt nivå for  
bassenget hvert femte minutt. Hvis nedbøren er kortvarig med 
lav intensitet, senkes vannstanden med bare en liten prosentandel, 
noe som er tilstrekkelig til å lagre forventet mengde regnvann i 
bassenget. Tester har vist at vannstanden ofte er lavere enn den 
nødvendige prosentvise reduksjonen, da vannet kontinuerlig 
brukes eller avledes på en kontrollert måte.

Wavin StomHarvester fungerer 
ved å holde regnvannet i gang. 
Når værmeldingen melder om 
regn, justerer systemet automa-
tisk vannstanden, og systemet 
sikrer tilstrekkelig kapasitet 
til oppsamling av regnvann. 
Ved strømbrudd vil systemet 
fortsette å fungere i flere dager 
gjennom batteribackup. Opera- 
tørene varsles automatisk om 
systemfeil. Systemkontrollen og 
kontrollsenteret gjennomfører en 
avstemming hvert femte minutt  
for å sikre at eventuelle endringer  
i kommunikasjonen raskt  
identifiseres.
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Wavin 
TreeTank®

- for en grønnere fremtid

Wavin TreeTank gir røttene luft, vann  
og plass til uhindret rotvekst, uten å  

gå på bekostning av veiens bæreevne  
- og er dermed den perfekte løsningen  

der veier og fortau forenes med trær.

Wavin Q-Bic Plus
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Det er plass til både  
sykkelstativer og trær 

med Wavins  
TreeTank®-system

Trær spiller en viktig rolle, både i forhold til klimaet vårt og i 
forhold til å rense luften for forurensende partikler og bidra til 
sunnhet og trivsel. Men i storbyer som København er det ikke 
alltid like lett å være et tre når du må kjempe mot asfalterte 
veier, fortau og sykkelstier.

Prosjektleder Henrik Sølbeck Schmidt sto overfor noen viktige 
beslutninger da han jobbet med Barslunds prosjekt i Svend-
borggade, Østerbro. Det nye Østre Gasværk Kvarter trengte 
rikelig med parkeringsplasser, fortau og sykkelstativer – og hva 
med trærne? Det var ikke lett å få alt til å gå opp, men det er 
flere årsaker til at trær er viktige – ikke minst i forhold til klima 
og luftkvalitet i byen. Og så pynter trær alltid litt opp. De grønne 
oasene skaper liv i ethvert miljø og øker innbyggernes trivsel.

Problemet var at trær trenger god plass for å vokse optimalt. 
Dessuten er det ofte mer krevende å bygge i storbyer, fordi  
røttene til trærne har en tendens til å søke oppover – og asfalt 
og brostein er ofte i veien for vannet som trærne trenger.

Løsningen var Wavins TreeTank®-system

Hva gjorde så Henrik? Etter å ha samarbeidet med Wavin klarte 
Barslund å finne løsning med Wavin TreeTank®-system, som 
fungerte både for trærnes behov for optimal vekstforhold og for 
byens overflater. Rotcellesystemet hjelper treet med å utvikle  
seg fritt – selv med fortauene og de asfalterte overflatene i 
byen – uten at trærne skyver røttene opp gjennom fortauene og 
veiene, og dermed ødelegger veier og fortau.

„Ofte er man nødt til å senke kabler for å få plass til trær, men  
ved å bruke TreeTanks® i forskjellige størrelser og dimensjoner  

var det mulig for oss å plante trærne over kablene og  
fortsatt gi trærne den plassen de trenger..“

Henrik Sølbeck Schmidt, Prosjektleder hos Barslund

S Y S T E M L Ø S N I N G
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Wavins TreeTank®-systemet bygger på de velkjente Wavin Q-Bic 
Plus-regnvannskassettene, så løsningen gjorde det også mulig 
å trekke et dreneringssystem under tankene og la de eksiste-
rende strømkablene bli liggende.

«Ofte er man nødt til å senke kabler for å få plass til trær, men 
ved å bruke TreeTanks® i forskjellige størrelser og dimensjoner 
var det mulig for oss å plante trærne over kablene og fortsatt gi 
trærne den plassen de trenger», forteller Henrik. 

Første gang TreeTank®-systemet har blitt  
brukt i København kommune

Det er første gang at Wavins TreeTank®-systemet har blitt god-
kjent til bruk av København kommune.

«I begynnelsen hadde vi litt problemer med noen av våre Tre-
eTanks®, fordi beina ga litt etter når man fylte i jord, og deret-
ter skulle få skjøte kassettene med hverandre. Men vi fant en 
løsning der vi laget noen installasjonsrammer vi kunne legge på. 
Dermed fikk vi muligheten til å flytte på TreeTanks® akkurat slik 
vi trengte», sier Henrik.

Wavins prosjektkonsulent, Miki Djinovic, er glad for at de klarte 
å finne en god løsning. 

«Den raske installasjonen gir færre ulemper for trafikanter, 
fotgjengere og andre innbyggere siden TreeTank® kan fylles 
med jord med en gravemaskin fremfor med håndkraft. I tillegg 
får trærne også optimale forhold for å kunne utvikle seg og 
holde seg frisk. Når trærne plantes i vår TreeTank®, er det rom 
for at de kan være i byene uten å forstyrre veier, sykkelstier og 
fortau», sier Miki.

Godt samarbeid ligger bak gode resultater

 
Henrik er enig i at Wavins TreeTank®-systemet gir trærne op-
timal mulighet til å vokse og leve godt, selv når de gror under 
asfaltdekke får de nok plass.

«Vi har hatt litt utfordringer underveis, men jeg synes Wavin har 
gjort en god jobb for å finne en god modell som er lett å arbeide 
med», sier Henrik.

FØLG OSS PÅ


