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Sikker drift av pumpestasjoner ved 

ekstraordinære værforhold 
 

Geir Baustad 
Fagansvarlig VA 

Stjørdal kommune 



• Hva kan skje, og hvilke hendelser har 
forekommet  i Stjørdal kommune: 

 
 

– Store nedbørsmengder 
– Flom/springflo 
– Ras/kvikkleire 
– Strømbrudd 
– Tilbakeslag (følgeskader)/2011 

 



•Utfordringer 
 

• Lite fall mellom  0  -  10 promille. 

 



Ekstremnedbør i 2011 
Værnes og Tyholt har statistisk samme årsnedbør 



• Forebyggende tiltak: 
  

– Driftsovervåking, egen ansvarlig person (VA) 
– IK – systemer 
– Beredskapsplaner 
– ROS - analyser 
– Driftsrutiner 
– Oppgradering av kum - systemer 
– Kontroll med overløp  
– Tilbakeslagskummer på overløp fra APS 
– Termofotografering av el.anleggene 
– Etablering av egen nedbørsmåler m/minuttlogg 

 



ROS - analyse for avløp 



ROS – ledningsnett 



ROS – APS og overløp 



ROS - klimaendringer 



Enkeltpunkter i handlingsplanen ang. 
APS/avløp (ROS-analysen) 

• Unngå bygging av VA - anlegg i strandsonen 
• Sette krav om høyde på laveste sluk (høyvann) 
• Nødstrømsaggregater tilgjengelig 
• Elektrokomponenter på lager 
• Ukentlig vedlikehold/vedlikeholdsbesøk (BT) 
• Månedlig totalrengjøring av pumpesumper (BT) 
• Minimum klasse 4 tilbakeslagsventil på 

vannforsyning (NS EN 1717) 
• Geotekniske undersøkelser før bygging 

 



• Praktiske tiltak som er benyttet 
 
– Overløp fra APS mot bekk og lignende 

 
 

 



• Funksjon – Wapro - kum 



• Nødstrømsaggregater/nødstrøm 
 

 
 
• Mobilt nødstrømsaggregat  ca. 50 kW / 230 V 
• Stasjonært nødstrømsaggregat ca. 15 kW     

Lillemoen APS og OPS 
• Mobilt nødstrømsaggregat ca. 50 kW / 400 V 
• Stasjonært nødstrømsaggregat ca. 50 kW 
• Trykkreduksjon byttes mot strømgenerator 



• Mobilt aggregat 



Lillemoen APS/OPS 



Lillemoen APS/OPS 
Trykkluft for enkel åpning og lukking av 

spjellventiler (by - pass) 



– Stasjonært aggregat i Lillemoen APS/OPS 
 



•Klargjorte stasjoner for direkte tilkoblig 
av nødstrømsaggregat, eksempler 

 



Gamle felleskummer 



Eksempel på tiltak på avløpsnettet 



Eksempel forts. 





16.08.2011 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 
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