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Beskyttelse mot oversvømmelse og forurensning   

  
 

WaStop  

Husk at vi kan tilpasse WaStop til andre rørdiametere enn 
det som er oppgitt i produktinformasjonen gjennom å 
benytte ulike pakningstykkelser. Kontakt oss for råd. 
 
Alle ventiler fra og med DN800 leveres med monterings-
flens. For ventiler som skal monteres i kum på utløp, leveres 
Wastop normalt med flens for ventilstørrelse fom DN400. 
Dette er betinget av hvor mye baktrykk ventilen skal utsettes 
for. Kontakt oss for råd. 
 

 
Datablader tilgjengelig på MFT web 

WaStop datablader viser byggemål, tillatt tilbaketrykk, 
åpnings/lukknings trykk, trykktap som funksjon av 
vannmengde og hastighet mm. Disse kan nå lastes ned fra 
vår hjemmeside. Se mer på: http://mft.no/tilbakeslagsventil-
wastop/ 

WaStop - Kortversjon 

Nå leveres alle Wastop-dimensjonene i kortversjon. Det vil 
si at ventilen leveres uten krage på ventilens innløp (ved 
membranens spiss). Det åpner for montering av ventilen i 
rør med noe mindre innvendig rørdiameter. Kortversjonen 
(SH) varianten kan kun installeres på kum innløp. 
 

 
Wastop med rottesperre 

WaStop leveres nå også med integrert rottesperre. 

 
  
25 års jubileum i 2017 

I oktober for 25 år siden ble MFT etablert av Lars Aaby. Han 
er fortsatt med oss i 50% stilling som rådgiver i firmaet. MFT 
vokser: I tillegg til daglig leder Nils Aaby og salgsansvarlig 
Carl Aleblad ansettes en salgsingeniør 1. juni.  
 
Våre tyske kolleger i UFT feirer også jubileum i år. I 40 år 
har selskapet ledet teknologiutviklingen innen vårt 
fagområde. 
 
 

 
 
 

Norsk Vann rapport 222/2016 - Dokumentasjon av 
utslipp fra avløpsnettet 

Regnvannsoverløpet får bred dekning i Norsk Vann sin nye 
rapport. I følge rapporten skal regnvannsoverløpene bygges 
og driftes med utgangspunkt i «best tilgjengelig teknologi» 
og fagkunnskap. For å tilfredsstille dette kravet bør 
overløpet ivareta følgende funksjoner (se også VA-miljøblad 
nr 74): 
 

▪ Partikkelavskilling 
▪ Hydraulisk kontroll 
▪ Overvåking/registrering av overløpsmengde 

 
Dette er egenskaper MFT alltid har vektlagt. Vårt leverings-
program er derfor skreddersydd for kravene som stilles. 
Blant annet beskrives et krav til nøyaktighet på +/- 10%. 
Dette er i tråd med våre ambisjoner. Helt siden etableringen 
i 1992 har MFT levert utstyr bl.a. mengderegulatorer med 
kapasitets-garanti på +/- 10%. 
 
Regnvannsoverløpene er en nødvendig sikkerhetsventil på 
avløpsnettet. Et optimalt regnvannsoverløp er et system 
bestående av flere komponenter. På neste side vises en 
prinsippskisse av et overløpssystem og eksempler på noen 
av våre løsninger. 
 
Kontakt oss for råd i forbindelse med planlegging av nye 
eller oppgradering av eksisterende overløp. 

 
 

http://mft.no/tilbakeslagsventil-wastop/
http://mft.no/tilbakeslagsventil-wastop/


Miljø- og Fluidteknikk AS Postboks 356 

1379 Nesbru 

www.mft.no 

post@mft.no 

MFT Nyhetsbrev 2017-01 Side 2 av 3 



 

 
 

Miljø- og Fluidteknikk AS 

 

Postboks 356 

1379 Nesbru 

www.mft.no 

post@mft.no 

MFT Nyhetsbrev 2017-01  Side 3 av 3 

 

 
 
UFT sin overløpsinstallasjoner i Tyskland er kan gi inspirasjon til nye prosjekter i Norge. På vår hjemmeside kan du laste 
ned informasjon om flere tyske overløpsprosjekter. Les mer her (link). 
 

  
Separatsystem/Fellessystem 

Norsk Vann Rapporten fokuserer først og fremst på 
vannmengder og hydraulisk kontroll, men slår også fast at 
spillvann og overvann skal separeres. 
 
I Norge er det ca. 20% fellessystem (Oslo ca. 60%, Bærum 
ca. 40%). Alle kommunene i Norge har som mål: 100% 
omlegging til separatsystemet (Farestveit/ Miljødirektoratet). 
Foreliggende rapport hevder også at spillvann fra 
husholdninger og næringsvirksomhet og overvann skal 
håndteres sepparat. Denne enstemmigheten i det offesielle 
avløpsnorge krever uten tvil betydelige ressurser. Det er 
naturlig å spørre om hva som ligger bak denne enigheten? 
 
Allerede i 1975 viste Oddvar Lindholm ("Factors affecting 
the preformance of combined versus separate sewer 
systems") at bygging av fordrøyningsanlegg i fellessystemet 
er en effektiv måte å begrense forurensningsutslipp på og at 
dette alternativet koster mindre enn omlegging til 
separatsystemet. 
 
Dr. G. Weiss (UFT/Tyskland) viser i en studie i 2011 
("Stormwater treatment in combined and separate systems: 
Necessity and benefit"), at et typisk separatsystem vil gi 
betydelig større utslipp av COD og spesielt tungmetaller enn 
fellessystemet. 
 
Både studien til Lindholm og studien til Weiss setter 
spørsmåltegn ved beslutningen om 100% omlegging er 
veien å gå. Og hva med overvannets innhold av 
tungmetaller og andre miljøgifter? 

Bidraget av miljøgifter fra overvann fra tette flater, og da 
særlig fra veier, er en dominerende kilde for miljøgiftutslipp 
til Oslofjorden i forhold til bidragene fra renset spillvann og 
overløp (ref. utkast til VA-Miljøblad 122-2016). 
 
Vanndirektivets krav til vannkvalitet vil innebære behov for 
rensing av overvann fra sentrumsområder og 
trafikkbelastede områder. Må vi gjøre som vi har holdt på 
med de siste 40 - 50 årene med spillvannet; samle alle de 
tusenvis av overvannsutslippene til større utslipp med 
bygging av renseanlegg for bl.a. fjerning av miljøgifter før 
utslipp? 
 
Et ofte brukt argument for en omlegging er at antall 
kjelleroversvømmelser reduseres. Det er da et tankekors at i 
perioden 1995 - 2013 skjedde bare 40% av de 1606 
kjelleroversvømmelsene i Gøteborg i områder med 
fellessystem.  
 
Vi etterlyser en grundig kost-nytte studie som 
dokumentasjon for at 100% omlegging til separat 
systemet er riktig bruk av ressursene.  
Et annet relevant spørsmål er hvilke veier plasten og 
mikroplasten tar i avløpssystemet vårt? 
 

 
 
 

 

Et eksempel på et moderne tysk 

regnvannsoverløp og tilhørende 

utrustning. 

 

http://mft.no/prosjekteksempler/



