Stig Erik Løvaas monterer utstyr for brutt vannspeil

Legger opp brutt vannforsyning i
alle pumpestasjoner for avløpsvann
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 drikkevannet 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 pumpestasjoner.

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 nødvendig med kraftig spyling av kummene for effektiv
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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 spyleslangen. Vi opplevde en ny hverdag for rengjøring av stasjonene med Kategori 5- aggregatet i samarbeid med
riktig strålespiss på enden av slangen.
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inntaksventilen og ned til aggregatets vanntank. I dette
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Patrick Fiskå spyler med slange tilkoblet brutt vannspeil

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.
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