
Legger opp brutt vannforsyning i 
alle pumpestasjoner for avløpsvann

Stig Erik Løvaas monterer utstyr for brutt vannspeil

Ved å montere brutt vannspeil i kombinasjon med fysiske tiltak holder Stavanger 
kommune et fast grep om sikkerheten i vannforsyningen. Alle pumpestasjoner for 
spillvann og overvann oppgraderes.

DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN STILLER KRAV OM 
at eier av vannverk skal påse at abonnenter som kan 
utgjøre en særlig fare for forurensning av drikke-
vannet ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot 
dette. 
Fordi det er en fare for innsug av spillvann via 
spyleinnretninger/-spyleslanger i pumpestasjoner og 
overløpsanlegg har Stavanger kommune utbedret og 
oppgradert sine anlegg av denne typen.

Sikkerhet
– Vannforsyningen er ikke sikrere enn det svakeste 
punktet. Vi har derfor kartlagt alle pumpestasjoner og 
overvannsanlegg. Nå er vi i full gang med å heve 
sikkerheten ved alle installasjoner, forteller Svein 
Jone Aadnesen, produksjonsleder i Vann- og avløps-

verket ved Stavanger kommune.
I Stavanger kommune har arbeidet pågått i flere år 
og man var ferdige i 2019, men i forbindelse med 
kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy 
kommuner fikk man ytterlige ”nye” anlegg som nå 
oppgraderes.
– Vi benytter kategori 5 utstyr i henhold til NS 1717, 
understreker Svein Jone.

Ansvar
Selv var han allerede i 2009 som rørlegger i firma 
Ragnar Svensen med på å montere brutt avløp på 
pumpestasjoner for Stavanger kommune, og i 2013 
begynte han selv i Stavanger Kommune, nettopp med 
ansvar for å montere slikt utstyr ved alle pumpe-
stasjoner.



er tilknyttet nettet også 
tar slike sikkerhetsmes-
sige forholdsregler, sier 
Mikalsen.
Siden produktutvalget 
innen løsninger for brutt 
avløp er noe begrenset, 
men teknisk svært likt, 
valgte Mikalsens menn å 
gå gjennom det som fan-
tes av utstyr på markedet 
og sortere fram gode 
kandidater.

– Vi satte igjen med to 
gode alternativer som passet våre ønsker og spesi-
fikasjoner. Vi fikk låne begge to av leverandørene i en 
periode for prøvedrift. Løsningene var basert på mye av 
de samme prinsippene, men hadde ulik teknisk dimens-
jonering og litt ulik utforming.

Positiv effekt
– Under utprøving oppdaget vi en svært positiv effekt 
som vi ikke hadde tenkt på i starten. Her i Skedsmo 
kommune har vi mange ulike trykksoner som i de 
dårligste områdene gir kun 2 bars trykk. Under testing 
fikk vi mye vann med godt stabilt trykk ut av spyleslan-
gen. Vi opplevde en ny hverdag for rengjøring av stas-
jonene med Kategori 5- aggregatet i samarbeid med 
riktig strålespiss på enden av slangen.
Teknisk sett er kategori 5-løsningen å betrakte som en 
liten trykkøkningsstasjon. Det er et luft gap mellom 
inntaksventilen og ned til aggregatets vanntank. I dette 

luftgapet er det overløpsspalter. Inntaksventilen slipper 
på vann under forbruk ned i tanken, og det er 2 pumper 
som leverer vannet fra tank og ut til spyleslange. Ved 
et eventuelt undertrykk i ledningsnettet vil det bare bli 
sugd luft inn fra gapet mellom inntaksventil og vanns-
peilet i tank.

Monterte sjøl
– Vi har tatt tiden til hjelp og brukt våre egne folk til å 
montere de opp. Det tar alt fra noen få timer til et par 
dager, avhengig av hvor mye omgjøringer av røropple-
gg og annet det hefter ved hver stasjon. Vi ble enige 
om å bruke 2 år på prosjektet for å fordele kostnadene 
på investeringen. Alt skal være ferdig montert i løpet av 
høsten, sier Mikalsen.
– Grunnen for at vi falt for valgte løsningen var at den 
tekniske løsningen gir oss godt med vanntrykk og 
vannmengde over tid, samt at konstruksjonen virker 
industriell og robust. Vi tilfredsstiller NS 1717 og fikk 
en driftsrelatert bonus med svært god rengjøring av 
sumper uten hjelp fra spylebil og kjemikalier på mange 
av våre objekter rundt om i kommunen.

Tre måneder
Valgte løsning ble foretrukket på bakgrunn i bruker-
erfaring over 3 måneder. Ikke bare skulle løsningen 
tilfredsstille NS1717, men den skal også være et ar-
beidsredskap hver uke i mange år fremover.
– Alle operatørene mine som var involvert under testen 
kom med samme klare anbefaling. Det er de som skal 
jobbe med installasjonen fremover, slik at deres ord ble 
avgjørende for valgt løsning, sier Mikalsen.

Tekniske data: Radonett Airgap 120/5 

Ytelse:
– Levert med 2 stk 3-fase pumper
– Driftskapasitet- og trykk: 120 l/min ved 5 bar ved spyling i kum
– Uttak av driftsinformasjon mot SD-anlegg (type Guard, Cactus, osv) : 
    Overfyllingsalarm, driftssignal, tørrkjøringsalarm.
– Mykstengende magnetventil for å unngå tilbakeslag mot ledningsnettet
– Anlegget styres av nivåvipper for åpning/lukket av innløpsventil, kontroll av overfylling og tørrkjøring
– Levert med dimensjonerte spyleslanger og et spylemunnstykke for skjæring av smuss og fett.

Utforming:
– Tank i syrefast stål – AISI316 – Volum 170L.
– Innvendige pumper av rustfritt stål.
– PLS / styrekort for styring av vannivå og pumper.

Tommy Mikalsen

Artikkelen er hentet fra VANytt 05/07/2018

Uten svikt 
En god del av tilpasningene gjøres i kommunens eget 
verksted
– Når det gjelder brutt vannspeil ble det den gang 
valgt Radonett Airgap, og dette utstyret har fungert 
bra, utstyret har nå gått i over ti år uten noen form for 
svikt. Ved mange av pumpestasjonene er det nød-
vendig med kraftig spyling av kummene for effektiv 
veggvasking, ofte på grunn av mye fett. Her er vi av-
hengig av høyt trykk og rikelige mengder spylevann. 
Vi snakker om 6 bars trykk og 120 liter i minuttet, 
forteller Aadnesen.

Harde tak
Ved spesielt en installasjon har det gått hardt for seg, 
og det har også vært en styrketest å regne.
– Ved brutt vannspeil tappes vannet over i en tank 
der det er luft mellom. Det tappede vannet pumpes 
så ut i pulser. Over tid kan utstyret får mye bank, men 
Airgapen har tålt enormt med juling. Ved en installa-

sjon, etter å ha starter og stoppet hvert 3. minutt i tre 
år, måtte til slutt Airgapen kaste inn håndkleet. Det 
har vært svært vanskelig å finne lignende utstyr som 
tåler så mye juling, og kvaliteten er jo en viktig del av 
sikkerheten siden utstyret arbeider på egen hånd, for-
teller Aadnesen, som derfor er avhengig av materiell 
med høy kvalitet ved alle de nye i installasjonene.

Skreddersøm 
Siden pumpestasjonene man nå har tatt for seg har 
hatt ulike utforminger har man vært nødt til å bygge 
tilpasninger, ved hjelp av kommunens eget sveise- 
og rørverksted. Der det kun er et mannhull har man 
valgt å plassere systemet det brutte vannspeilet og 
vask utenfor i eget låst skap, denne løsninger heter 
vannverks Airgap Cabinet. Hittil har man installert 
brutt vannspeil på 10 nye pumpestasjoner, og det er 
skreddersydd opplegg til seks av de.
– Det er vårt driftspersonell som melder inn behov for 
tiltak. Der det har vært tvil om sikkerheten har vi rett 
og slett fjernet spyleslangen inntil vi mener opplegget 
holder til standard. Det kan alltid forekomme misfor-
ståelser, men vår jobb er å fjerne enhver mulighet og 
risiko for feil, sier Svein Jone Aadnesen, produksjons-
leder stasjonsdrift i Vann & Avløpsverket Stavanger 
kommune.

Patrick Fiskå spyler med slange tilkoblet brutt vannspeil
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Kommunens rørleggere gjør tilpasninger på pumpestasjon


