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To hovedutfordringer

Løsning som oppfyller rensekraven – over tid

Aksept for omkostninger for 
oppgradering/installasjon hos bruker/forurenser



Status på eksisterende installasjoner?



Nåværende situasjon

- Boligeier er en dårlig driftsoperatør og savner 
prosesskompetanse

- Boligeier har litet interesse for å drive FoU

- Tilsyn og kontroll –> kapasitet og prioritet

- Kart og terreng  -> Funksjon over tid?

- Fremtidige krav

Vil dette forandre seg fremover?



Aksept hos bruker/forurenser
De separate avløpene må håndteres av privatpersoner og 
forvaltningen sammen. Motivasjon og dialog er viktig! 
Fellesløsninger hvor mulig.

(Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune)



Separate VA-anlegg
Dersom alle aktuelle eiendommer skal velge separate VA-
løsninger, vil et stort antall husstander stå overfor et problem 
som de ikke har forutsetning for å løse. Det finnes i dag et utall 
av forskjellige små avløpssystemer på markedet.  Alle har sine 
fordeler og ulemper, og det må ekspertkunnskap til for å velge 
riktig.  

Kommunal løsning
Et kommunalt VA-ledningsnett på hele Nesodden, vil gi en 
helhetlig løsning som også vil kunne dekke kommuneplanens 
visjon. Her settes en bærekraftig utvikling i høysetet. Dersom 
det legges et kommunalt ledningsnett, vil man kunne knytte seg 
på dette når behovet oppstår.

(Nesodden Vel, i brev til kommunen)



Aksept hos bruker/forurenser



Aksept hos bruker/forurenser

- Stor investering i noe man ikke ønsker å prioritere

- Usikkerhet mht valg av løsning, drift og krav

- Hvis ikke renseresultatene er gode nok, hvem har 
skylden? Redsel for uforutsette utgifter

-> større aksept for kostnader, hvis man får redusert usikkerheten



Så hva hvis…

- Boligeier/forurenser kunne knytte seg til kommunalt nett

- …til en fornuftig pris

- Kommunen beholder kontroll over rensegrad

- Og enklere også kan imøtekomme evt fremtidige krav?



Det tredje alternativet: Hva er trykkavløp?

Et trykkavløpssystem består av (mange) små pumpestasjoner og et 
nettverk av grenrør og hovedstammer. 

Hver pumpestasjon betjener som oftest fra 1 til 3 boliger/hytter, og flere 
pumpestasjoner kan pumpe inn på rørsystemet. 

Avløpet kvernes opp i pumpene, noe som gir mulighet for 
pumping i tynne rør.



Fordeler ved  trykkavløpssystem.
Kontroll på utslipp og rensegrad!

«Trygg løsning» – enklere aksept hos boligeier

Lave investeringskostnader 

Pumpeledning med små dimensjoner, legges enkelt i kupert 
terreng. Tåler store høydeforskjeller, også negativ høyde.

Enkelt å krysse vann

Mindre miljømessige inngrep



Minimale inngrep i naturen





Beprøvet teknikk

Vi har levert trykkavløpsanlegg i Norge i 30 år!

Vi har kjennskap til normer og standarder, og har et eget beregningsprogram 
som ser på samtidigheter og hastighet i rør.

Norges største utvalg av løsninger til trykkavløp – vi kan hjelpe med optimalt 
valg til det enkelte anlegg

Landsdekkende filialnett med kompetanse og service – vi kan avløp



Husholdning med fire personer=  4 personer x 100 l avløp/døgn = 400 l/døgn

Pumpetid for 400 l 
avløpsvann:

kr 3,3� � �E = P kW t h
kWh

kr døgn     2,4
60

0,5=0,07 kr 0,07 /

400
2

200 3,3l
l

minsek sek .*
 

MP 3068.210,  2,4 kW motor
Q 2  l/sek

Energiforbruk



Dimensjonering
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