
Robuste overvannsløsninger fra Basal



Basal ble etablert i 2001 av 14 produsenter av rør og 
kummer i betong

• Felles standardisering av produkter

• Felles innkjøp

• Felles markedsføring

• Felles produktutvikling

• Ingen felles priser eller deling av markedet!

Basalkontorets arbeidsoppgaver 



Sandfang – Vårt mest anvendte system for å rense overvann

• Gatesandfang er i utgangspunktet ikke utformet 
for å rense overvann, men for å hindre at sand 
og grus skal tette avløpsledninger som mottar 
overvann. 

• Imidlertid har forsøk vist at gatesandfang kan gi 
en fjerning av enkelte miljøgifter på opptil 50 % 
dersom sandfangene ikke overbelastes og 
tømmes hyppig (VA miljøblad nr 117).
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Permeable kumringer - lokal tilbakeføring av overvannet!
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Permakum – gir bedre utnyttelse av  
sandfangsvolumet
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Fordeler

• Sandfanget får et fordrøyningsvolum

• Lokal Infiltrasjon reduserer/hindrer påslipp til 
kommunalt nett

• Permakum vil tilføre luft og vann til byens trær 

• Vil over tid tettes, høytrykksspyling gjenåpner 
permeabiliteten 

• DN 1000 høyde 500, kapasitet min 10 l/s

• NB! Vær oppmerksom på at løsningen kan tilføre 
finstoff til grunnen og at dette kan påføre svekket 
bæring og telehiv. 
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Kombinasjon av permakum og regnbed

• Permakum kan benyttes som nødoverløp i forbindelse med regnbed og kraftig 
regnskyll, eller som overløp i perioder med frost slik at smeltevann tilføres grunnen 
og ikke renner på gatenivå.



IFS-sandfang holder tilbake sand fra overvannet

• Enkelt tiltak for å redusere videreført 
vannmengden til kommunalt nett.

• Holder tilbake sand fra overvannet og infiltrerer 
det resterende overvannet i underkant av 
kummen.

• Infiltrasjonsarealet kan økes 
ved bruk av drensledning 

• Kapasitet sandfang 15-20 l/s



Hoffsveien pilotanlegg for standardiserte regnbed for å rense og 
infiltrere regnvannet



Regnbed  Modulbasert system

• Modulbasert system som kan bygges 
opp av trekkekummer. 

• Renser forurenset overvann.

• Integrert fordrøyningsvolum
med nødoverløp sikrer drift i perioder med 
frost og redusert permeabilitet, og hindrer 
lokale oversvømmelser ved  regnskyll. 



Regnbed/plantekum

• Basal regnbed er et modulbasert system 

• Røtter kan ledes ut ved å slå ut utsparingene som er integrert i 
kumveggen. 

• Forurenset overvann renses i vekstmediet før det infiltreres i 
underkant av anlegget. 



Rørmagasiner

• Fleksible løsninger satt sammen av standard rør. Magasinene bygges opp på forskjellig måte  
avhengig av ønsket volum, renseeffekt, infrastruktur, infiltrasjon og andre parametre.



Infiltrasjonsanlegg

• Partikler og forurensningsstoffer holdes tilbake i 
rørmagasinet og det forbehandlede regnvannet går til 
infiltrasjon

• God partikkeltilbakeholdelse er svært viktig for å 
opprettholde infiltrasjonskapasiteten til infiltrasjonslaget 
under og rundt magasinet

Slamfang Infiltrasjonsledning MengderegulatorInspeksjonFordrøyningsvolum

Tilbakeslagsventil



Overflateavrenning- partikkelinnhold

• Kraftig regnskyll gjør overvannet til en transportør av sand, slam og 
forurensningsstoffer. Store deler av forurensningene er partikulært bundet 
og vil kunne holdes tilbake ved sedimentasjon. 

• Tilstrekkelig partikkeltilbakeholdelse er spesielt viktig når en skal infiltrere 
overvannet.

• DRIFT OG VEDLIKEHOLD



Rensing av overvann ihht håndbok N200

• Overvann fra veger kan være forurenset 
og direkte utslipp kan komme i konflikt 
med gjeldende lovverk*. 

• Forurenset vegvann skal i slike tilfeller 
renses før utslipp/infiltrasjon. 

• Behov for tiltak/fritak skal dokumenteres 
opp mot resipientens sårbarhet og evne 
til å ta i mot det forurensede 
overvannet.

* Forurensningsloven, forurensningsforskriften, vannforskriften og naturmangfoldloven



Nye krav til rensing av overvann i håndbok N200

• Ved ÅDT > 3000 og utslipp til vannforekomster som har middels eller høy sårbarhet, skal det 
benyttes rensetiltak som minimum fjerner partikkelbundne forurensningsstoffer (trinn 1 
rensing). 

• Ved ÅDT > 15 000 og utslipp til vannforekomster med høy sårbarhet bør rensetiltaket fjerne 
partikkelbundne og løste forurensningsstoffer ved å benytte både trinn 1 og trinn 2 rensing. 
Infiltrasjons/filterløsninger kan kombineres med forsedimentering for å redusere drift og 
vedlikehold på grunn av partikkelbelastningen. Tabell 403.3 skal legges til grunn for valg og 
sammensetning av rensetiltak.

• ÅDT > 30 000: 2 trinns renseløsning bør benyttes, også ved utslipp til sjøresipient



Forbehandling og slamfang (Trinn 1)

Forbehandlingsdel 

Deler av rørmagasinet kan enkelt utformes til et olje- og 
sandfang (beredskapssystem) for tilbakeholdelse av 
sedimenterbare partikler og lette væsker. 
Tilbakeholdelsen avhenger av oppholdstiden og 
vannhastigheten bør ikke overstige 1 m/min.

Slamfang

Dersom overvannet har et høyt partikkelinnhold kan 
rørmagasinet utformes med et slamfang i bunn av 
rørstrekket hvor partikler og forurensninger vil holdes 
tilbake ved sedimentasjon når vannmengdene fordrøyes
i magasinet, og på den måten unngår en at 
partikler/forurensinger når resipient eller ledningsnett.



Trinn 2 rensing av oppløste stoffer (nye rensekrav angitt i håndbok N200) 
God forbehandling er helt avgjørende for å redusere vedlikeholdsbehovet




