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Bruksområde 

Store deler av det norske avløpsnettet er fortsatt felles-
system, der overvann og spillvann/avløpsvann transporteres 
i samme rørledning.  Ved nedbør og snøsmelting kan 
tilførselen av overvann bli så stor at avløpsnettet over-
belastes. Dårlig tilstand på rørnettet med blant annet inn-
lekking av grunnvann, hyppigere og mer intens nedbør, 
samt manglende (hydraulisk) kontroll på vannmengdene, 
forsterker problemet. Resultatet er oversvømmelse av 
kjellere og infrastruktur. I tillegg fører det til ujevn belastning 
og overbelastning av avløpsrenseanleggene, og dermed 
redusert virkningsgrad. Regnvannsoverløpet er avløps-
nettets sikkerhetsventil. Ved å lede bort vannet det ikke er 
plass til i avløpsnettet, sørger de for at avløpsnettet avlastes 
og oversvømmelser unngås. Imidlertid utgjør overløpene en 
kilde til forurensning, gjennom utslipp til nærmeste elv eller 
sjø. Denne forurensingen bør minimeres. 
 

Egenskaper 

MFT sedimenteringsoverløp er et komplett overløpssystem 
med fordrøyningsvolum og sedimenteringstank. System 
sikrer hydraulisk kontroll, redusert forurensning og 
overvåkning av overløpsutslipp.  En mengderegulator 
sørger for konstant belastning av nedstrøms renseanlegg. 
Utjevningsvolumet lagrer avløpsvannet ved nedbør. 
Sedimenteringsoverløpet fanger «first flush (mest 
forurenset) og sørger for behandling av overløpsvann før 
utslipp. 
 

 
Forurensingen fraktes videre til renseanlegg etter 
nedbørshendelser. Nødoverløpet avlaster ved ekstreme 
belastinger, og hindrer resuspensjon av partikler ved stor 
belastning. Anlegget er utviklet med tanke på enkel drift. 
Blant annet kan det med utstyres med automatisk 
spylesystem, der overløpsvannet benyttes som 
spylemedium. Et sedimenteringsoverløp med 
utjevningsvolum sikrer god utnyttelse av eksisterende 
fellessystem, og kan være et fullgodt alternativ til kostbar 
separering. 
 

• Utjevner belastningen til renseanlegg 

• Reduserer forurensning fra overløpsutslipp 

• Bedre utnyttelse av eksisterende avløpsnett 

 

MFT Sedimenteringsoverløp med fordrøyning er basert på 
et tysk konsept for fellessystemer, utviklet fra 1970-tallet og 
frem til i dag. Sentralt i systemet er våre hydrauliske 
komponenter, inkludert mengderegulatorer, nivåregulatorer/ 
terskelsystemer og spylesystemer. Konseptet benyttes også 
for behandling av overvann i separerte systemer. Dette er 
ikke beskrevet her. 
 

Dimensjoner: tilpasses 
Kapasitet: tilpasses 
Standard/referanse: DWA  

 

 

Generelt om Fordrøyning i Fellessystemet 

Et regnvannsoverløp med fordrøyningsvolum kan 
prosjekteres med eller uten «Sedimenteringsoverløp». 
Sistnevnte betegnes gjerne som «first-flush» anlegg. I 
Tyskland benyttes disse typisk for mindre nedslagsfelt (1-2 
ha). «First-flush»-anleggene består av en nedstrøms 
mengderegulator, utjevningsvolum (typisk in-line 
rørmagasin) og en tradisjonell overløpsterskel oppstrøms. 
Slike anlegg har ikke sedimenteringsterskel, slik at 
overløpsvannet føres ubehandlet til resipient. Selve 
overløpskonstruksjon kan utformes som et 
partikkelavskillende overløp. I tillegg til konvensjonell 
skumskjerm, kan terskelen utstyres med selvrensende rist 
for å redusere utslipp av kloakksøppel. For å minimere 
driftsbehovet, er det viktig at utformingen sørger for god 
selvrensing. 

 
Figur 1 First-flush anlegg (UTEN sedimenteringsoverløp) 

Sedimenteringsoverløp 

Før større nedslagsfelt eller sårbare resipienter, anbefales 
utjevningsanlegg med sedimenteringsoverløp. Til forskjell 
fra «Firstflush»-anleggene behandles overløpsvannet før 
utslipp. Også her fanges «first flush», og hindrer at den 
mest forurensede delen av avløpsvannet går i overløp og ut 
i resipient.  Anleggenes kapasitet, dimensjoner og utforming 
tilpasses. Kjernen i systemet består av mengderegulator, 
sedimenteringsterskel, overløpstank og nødoverløp. For å 
øke utjevningskapasiteten, kan sedimenteringsoverløpet 
suppleres med ekstra fordrøyningsvolum (eks ved å øke 
dimensjon på innløpsrør/kulvert).  

 

Figur 2 Sedimenteringsoverløp alternativer 
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Utforming A (ref. fig 2) 
Den enkleste løsningen er en in-line fordrøyningstank, 
bestående av et langt overdimensjonert avløpsrør med 
sirkulært tverrsnitt. Sedimenteringsterskelen er plassert i 
nedstrøms ende ved utløpet. Ved stor tilrenning er det høy 
risiko for resuspensjon av sedimenter. Et oppstrøms 
nødoverløp kompenserer noe for denne ulempen.  
 

Utforming B 
In-line løsning med rektangulært sedimenteringsoverløp og 
uten innløpsterskel, som gir rett gjennomstrømning. 
Sedimenteringsterskel er plassert nedstrøms. Nødoverløpet 
er oppstrøms.   
 

Utforming C 
Et delvis «offline» sedimenteringsoverløp med 
innløpsterskel, som typisk medfører uønsket turbulens og 
betraktelig redusert sedimenteringsevne. Anbefales ikke.   
 

Utforming D 
En fullstendig «offline» løsning, som vist i fig 3 anbefales. 
En relativ slank og rektangulær overløpstank, der innløps-
terskel og sedimenteringsterskel er plassert i motsatt ender. 
Det gir jevn og rettet vannstrøms og god virkningsgrad. 
 

Komponenter 

Mengderegulatoren (1) på anleggets utløp sørger for 
konstant belastning, og hindrer overbelastning, av 
nedstrøms anlegg/renseanlegg. En by-pass ventil (2) 
forenkler driften. 
 

Selve Sedimenteringsoverløpet består av en overløpsstank 
(14) med sedimenteringsterskel FluidClari (8) på tankens 
utløp. På offline konfigurasjoner (utforming D) er tanken 
også utstyrt med en innløpsterskel (7). 
 

Tanken fylles ved nedbørshendelser, og sørger for å fange 
«first-flush». Sedimenteringsterskelen sørger for optimale 
sedimenteringsforhold slik at forurensning/partikler får tid til 
å sedimentere til slam i bunnen av tanken. Når tanken 
tømmes, etter nedbørshendelser, fraktes slammet og 
forurensningen videre til nedstrøms avløpsnett og 
renseanlegg. Hvis bunn overløpstank ligger lavere enn 
utgående avløpsrør, kreves det pumpe for å tømme tanken. 
I motsatt fall tømmes tanken automatisk ved hjelp av 
tilbakeslagsventil (3). 
 

For å hindre at sedimenter gror fast i tankbunnen, anbefales 
det at overløpstanken utstyres med et automatisk 
spylesystem, FluidFlush (9). Denne kan benytte 
overløpsvannet som spylemedium, og starter automatisk 
når tanken er tømt. 
 

Nødoverløpet (5) er viktig, og trer i funksjon ved ekstreme 
hendelser. Nødoverløpet er plassert høyere enn 
sedimenteringsterskelen, og hindrer remobilisering av 
slammet i overløpstanken. Nødoverløpet kan utstyres med 
kalibrert terskel FluidWing (5) og skumskjerm. 
 

I tillegg til utjevningsvolumet i overløpstanken (14), kan det 
etableres ekstra fordrøyningsvolum oppstrøms (16). 
Eksempelvis kan volumet i innløpsrør/kulvert anvendes som 
utjevningsvolum.  
 

Både sedimenteringsterskelen (FluidClari) og nødoverløps-
terskelen (FluidWing) er hydraulisk kalibrerte enheter. Det 
vil si at sammenhengen mellom trykkhøyde (h) og 
vannføring (Q) er kjent. Dermed kan vannføring og 
akkumulert mengde i begge overløpene registreres ved 
hjelp av nivåmålere (6). 
 

 

 
 

 
 

Figur 3 Sedimenteringsoverløp komponenter  
(utforming D, offline med gravitasjonstømming av tank) 

  

 Beskrivelse 

1 Mengderegulator 

2 By-pass med stengeventil 

3 Tilbakeslagsventil 

4 Skumskjerm nødoverløp 

5 Nødoverløp m måleterskel (FluidWing) 

6 Nivåmålere 

7 Innløpsterksel 

8 Sedimenteringsoverløp (FluidClari) 

9 Spylesystem (FluidFlush) 

10 Pumpe for fylling spylesystem 

11 Utløp sedimenteringsoverløp 
(buffervolum spylesystem) 

12 Utløpsrør sedimenteringsoverløp 

13 Tømmesump 

14 Overløpstank 

15 Innløpskammer 

16 Innløp (og evt ekstra fordrøyning) 
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Funksjon 

 
 
 

Figur 4 Forløp og funksjon til i et off-line sedimenteringsoverløp (utforming D) med gravitasjonstømming av overløpstank. 
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Sedimenteringsoverløp med Pumpe 

Figur 4 på foregående side viser et anlegg med 
gravitasjonstømming av overløpstank ved hjelp av 
tilbakeslagsventil. Denne krever ikke pumpe, men 
forutsetter at nivå bunn overløpstank ligger høyere enn 
utgående avløpsrør.  
 
Hvis det ikke er mulig, må overløpstanken utstyres med 
pumpe, som vist i figur 5. En pumpe øker tilsynsbehovet, 
men gir mer kontrollerbar tømming og tillater en mer 
kompakt og rimeligere overløpstank.  
 
På steder der avløpsnettet ligger grunt eller der oppstrøms 
oppstuvning må minimeres, vil en gravitasjonsløsning, 
sammenlignet med pumpe, kreve grunnere tank med større 
fotavtrykk for å oppnå ønsket tankvolum. 

 

 
 

Figur 5 Sedimenteringsoverløp med pumpe 

 

Sedimentering 

Sedimenteringsoverløpet utformes og dimensjoneres med 
mål om å oppnå best mulige sedimenteringsforhold. 
Overflatebelastningen, vf, er den grunnleggende 
designfaktoren. I følge Hazens overflatebelastningsteori vil 
sedimentering skje når overflatebelastingen er mindre enn 
synkehastigheten, vs, på partiklene.  
 
For en gitt tankstørrelse og maks ønsket overflate-
belastning, vfc kan maks vannføring Qc etableres. I tillegg til 
riktig dimensjonering av overløpstanken, krever dette god 
(hydraulisk) kontroll med vannføringen gjennom bassenget.  
Riktig utforming av terskelen på nød- og sedimenterings-
overløpet er derfor avgjørende. 
 

Hazens teori for 
overflatebelastning 
 

𝑣𝑓 =
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝐿 ∙ 𝐵
  [𝑚

ℎ⁄ ] 

 

Sedimentering skjer når vs ≥ vf 

 
 

der: 
vf = overflatebelastning 
Q = vannføring 
A = tankens overflateareal 
L = tankens lengde 
B = tankens bredde 

Den faktiske synkehastigheten er 
gitt av Stokes lov: 
 

𝑣𝑠 =
1

18𝜇(𝑔(𝜌𝑝 − 𝜌𝑤)𝑑𝑝
2)

 

 

der: 
vs = synkehastighet 
µ = viskositet 
ρp = partikkelens tetthet 
ρw = vannets tetthet 
dp = partikkelens diameter 

 
 

 

Terskelsystemer 

I områder med temperert klima utgjør avrenning fra små og 
moderate nedbørshendelser den klart største andelen av 
akkumulert avrenningsvolum.  De sjeldnere og kraftige 
nedbørshendelsene bidrar kun til en mindre andel.  Et 
sedimenteringsoverløp med god effekt ved moderate 
nedbørshendelser, vil derfor oppnå god årlig virkningsgrad. 
Det er imidlertid viktigere å hindre remobilisering av 
sedimentert slam fremfor å tvinge alt vann gjennom 
sedimenteringsoverløpet (i den hensikt å felle ut 
forurensning også ved stor belastning). Nødoverløpet er 
derfor svært viktig. Det sørger for at stor tilrenning ledes 
utenom sedimenteringsoverløpet og ikke overbelaster dette. 
En god nødoverløpsterskel skal avlaste mest mulig med 
minst mulig oppstuvning. Utforming av sedimenterings-
terskelen er også avgjørende for anleggets virkningsgrad. I 
motsetningen til nødoverløpet, bør sedimenteringsterskelen 
gi mest mulig konstant vannføring, uavhengig av trykk-
høyden, for å hindre overbelastning og resuspensjon. 
Sedimenteringsterskelen er nødvendigvis lokalisert på et 
lavere nivå enn nødoverløpet. Ved behov kan nødoverløpet 
utstyres med partikkelavskillende komponenter for å 
redusere den totale forurensningen ytterligere (se fig xx). 
 

Med en konvensjonell fast terskel på sedimenterings-
overløpet, ville bare en liten andel av vannføringen passere 
over nødoverløpet ved stor tilrenning.  Reduksjonen i 
belastningen på sedimenteringsoverløpet (som er den 
viktigste funksjonen til nødoverløpet) blir minimal. Dermed 
øker overflatebelastningen i overløpstanken, og 
virkningsgraden reduseres. 
 

 

 
 

Figur 6 Nødoverløp og sedimenteringsoverløp med enkle faste terskler (anbefales IKKE) 
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FluidClari er en kalibrert strupeterskel tilpasset rense-
dammer og sedimenteringsbasseng. Det unike designet 
sørger for tilnærmet konstant vannføring over terskelen 
uavhengig av trykkhøyden. Dermed kan ønsket 
overflatebelastning i overløpstanken opprettholdes selv når 
nødoverløpet trer i funksjon. Resultatet er optimale 
sedimenteringsforhold uansett tilrenning til overløpet, samt 
at resuspensjon av allerede sedimentert slam unngås.  
En annen positiv effekt med FluidClari er dets evne til å 
holde tilbake flytestoffer, slik at disse ikke går i overløp.  
 
FluidClari kan leveres for montering i slisse i vegg (type S) 
eller utformes som et dobbeltsidig rørutløp (type R). 
  

  
Figur 7 FluidClari type R (tv) og type S (th.) 

 

 
 

Figur 8 Sedimenteringsoverløp med selvregulerende strupeterskel FluidClari 

 

Ved oppgradere nødoverløpet med en bevegelig terskel 
(FluidFlap eller FluidBend), reduseres overflatebelastningen 
ytterligere, og minker faren for resuspensjon ved stor 
tilrenning. En fleksibel terskel tillater størst mulig vannføring, 
med minst mulig oppstuvning på minst mulig plass.  
 

 

Den ekstra kapasiteten kan også utnyttes til å øke 
terskelnivået på nødoverløpet eller å forkorte terskelen (uten 
å øke oppstuvningen). Ulempen med bevegelige terskler er 
økt tilsyns- og driftsbehov. 

 

 

 
 

Figur 9 Fleksibel terskel (FluidFlap) på nødoverløpsterskel 
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Prosjektering 

Utforming og dimensjoner tilpasses hver enkelt avløps-
system og nedslagsfelt. For sikre et driftsvennlig anlegg 
med ønsket virkningsgrad, kreves det gode data av 
eksisterende anlegg, etablerte krav til virkningsgrad, samt 
god hydraulisk utforming av systemets komponenter. 
 

Hydraulisk og hydrologisk kartlegging 
For å etablere et effektivt utjevnings og sedimenterings-
overløp kreves det modellering og god hydraulisk 
kartlegging av det eksisterende avløpssystemet. Dette kan 
innebære en komplett modellering av avløpsnettet med 
kummer, forgreninger, rørstrekk, tilkoblinger, utløp, overløp 
mm. Videre bør det installeres et tilstrekkelig antall nedbørs-
målere og utføres målekampanjer for å kalibrere modellen. 
Med en god hydraulisk modell, kan vannmengder, nivåer og 
vannkilder estimeres og tidsforløp beskrives ved forskjellige 
nedbørshendelser. Dermed har man et godt verktøy for å 
etablere krav til anlegget, og simulere alternative løsninger. 
Graden av innlekking av grunnvann har betydning for 
dimensjonering av utjevningsanlegget (forlenger tilrenning 
ved nedbør), og bør derfor kartlegges. 
 

Dimensjonering  
Ved etablering av et regnvannsoverløp og utjevningsanlegg 
er følgende styrende: 
 

Hydraulisk kontroll: 
Dette betyr å dimensjonere avløpsnett og overløpssystemer, 
slik at det ikke oppstår oversvømmelser ved høy belastning.  
Dette innebærer å opprettholde eller etablere hydraulisk 
kontroll som følger: 

• Forventet tilrenning (maksimal og dimensjonerende). 
Dimensjonerende maksimal vannføringer vil typisk tilsvare 
en nedbørshendelse med 50-100-års returperiode.  
Innlekking av grunnvann til oppstrøms avløpsnett må tas 
hensyn til dimensjonering av anlegget. Vesentlig 
innlekking vil føre til at en belastningssituasjon vedvarer 
og øke tømmetiden for anlegget. 
 

 

• Videreført vannføring (nedstrøms kapasitet/ belastning 
renseanlegg) 

• Nivå overløpsterskler (maks oppstrøms oppstuvning) 
 
Minimere forurensing 
Overløpsutslipp forurenser resipient, og bør reduseres mest 
mulig. Et godt utformet utjevningsanlegg minimerer 
forurensningen.  Sedimenteringsoverløpet reduserer 
forurensningskonsentrasjon på overløpsvannet vesentlig, 
sammenlignet med tradisjonell norske overløp. Overløpet 
dimensjoneres for å oppnå best mulig sedimenterings-
forhold og for å hindre resuspensjon av allerede sedimentert 
materiale. Utjevningsvolumet reduserer antall 
overløpshendelser og akkumulerte overløpsmengder. 
Etablering av et tilstrekkelig utjevningsvolum er derfor det 
mest effektive (men også plasskrevende) bidraget til å 
begrense forurensningen.   
 

Ifølge Forurensningsforskriften skal avløpsnettet 
dimensjoneres og bygges med utgangspunkt i «beste 
tilgjengelige teknologi» hensyn til avløpsvannets mengde og 
egenskaper, for blant annet å begrense forurensning av 
resipienten som følge av overløp. Fra Miljødirektoratet og 
Fylkesmenn settes det krav og gis utslippstillatelser for 
overløpene. 

 
Simuleringer 
Ved valg av utforming og størrelse på utjevningsanlegget, 
bør ytelsen til overløpssystemet vurderes gjennom 
langtidssimuleringer. Det bør benyttes da kommersielt 
tilgjengelige verktøy som kan ta høyde for detaljene i 
utjevningsanlegget og sedimenteringsoverløpets 
hydrauliske utforming. (Eks Rosie, KOSIM etc.). For å få et 
mest mulig realistisk bilde av tilrenningen til overløpet, bør 
nedslagsfeltet og oppstrøms avløpsnettet være godt 
modellert med en tilstrekkelig detaljeringsgrad. 

 

Tyske retningslinjer 

Utjevnings- og overløpskonspetene beskrevet her, er 
utviklet i Tyskland fra 1970-tallet og frem til i dag. I 2006 var 
det over 30.000 sedimenteringsoverløp i drift i landet. 
Tyskerne har etablert standarder for dimensjonering av slike 
anlegg. Blant annet, DWA ATV-A 128 (utjevningsvolum), 
ATV-A 166 (Hydraulisk design) og DWA M 176 
(konstruksjon). For sensitive resipienter eksisterer det 
retningslinjer for akseptable forurensingsmengder (BWK M3 
og M7). Enkelte regioner har sine egne bestemmelser 
knyttet til forurensingsgrad. Nødvendig utjevningsvolum 
typisk være ca. 30m3/ha tette flater nedslagsfelt. For et 
enkelt anlegg vil tankstørrelsen vil typisk ligge mellom 50 og 
flere tusen m3.  
Typiske krav til tyske sedimenteringsoverløp er: 
 
• Dimensjonerende tilrenning Qc = qc ∙ At, der At er nedslagsfeltets 

reduserte areal (tette flater). Normalt er qc = 15 l/(s*ha). Hvis 
resipienten anses som sårbar, dobles kravet, qc = 30 l/(s*ha). 

• Maksimal tilrenning tilsvarer typisk en nedbørshendelse med 5 
års gjentakelsesintervall (nødoverløp). 

• Dimensjonerende Overflatebelastning Vfc < 10 m/h, ved Qc 
(tilsvarende krav til renseanlegg i Norge, der sedimentering er 
eneste rensetrinn: Dim: Vfc < 1,6 m/h, Maks Vfc < 2,5 m/h (ref /B/) 

• For tanklengde, L, bredde B og dybde D, skal 10<L/D<15, 
3<L/B<4,5, 2<B/D<4. 

• Horisontal partikkelhastighet, vh, skal ikke overstige 5 cm/s.  

• Maksimal spesifikk belastning sedimenteringsterskel: 75 l//s*m) 

• Overløpstanken bør tømmes innen 10-15 timer for å unngå lukt- 
og begroingsproblemer. 

 

Eksempel 

I det følgende vises et eksempel på dimensjonering og 
simulering av et tysk anlegg, der sedimenteringsoverløpet er 
arrangert «offline» (ref fig 2– utforming D). Def effektive 
nedslagsfeltet (1) er på drøyt 25 ha. Et mindre nedslagsfelt 
(2) har også tilrenning til sedimenteringsoverløpet, men 
dette er kontrollert av et oppstrøms overløp (typisk «first-
flush» med mengderegulator. Det er foreslått en løsning 
med total 640 m3 fordrøyningsvolum. 240 m3 av volumet er 
plassert in-line, i form av et overdimensjonert innløpsrør. 
 

 
 

Figur 10 Eksempel - rammebetingelser og systemforslag 
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Offline Sedimenteringsoverløp 
Med pumpe for tømming av 
tank 
 
Hoveddimensjoner 
Lengde: L = 25,0 m 
 
Bredde: B = 7,0 m 
 
Dybde: D = 2,3 m 
 
Totalt utjevningsvolum:  
V = 400+240 = 640 m3 

 
 
Rammebetingelser 
Gj.sn tørrværsavrenning:  
Qt = 1,2 + 3,5 = 4,7 l/s 
 
Maks tilført vannføring (5 år): 
Qmaks = 4000 l/s 
 
Dim vannføring sediment.-
terskel: Qsoc = 364 l/s 
 
Maks videreført vannføring (til 
renseanlegg: Qv = 37 l/s 

Figur 11 Eksempel - hoveddimensjoner og rammebetingelser 

For å vurdere ytelsen til anlegget, er det gjort en langtids-
simulering av anlegget over en teoretisk periode på 30 år. 
Simuleringen er basert på nedbørsdata for det aktuelle 
området - i dette tilfellet syd-Tyskland (790mm gjennom-
snittlig årlig nedbør). Det er utført 3 parallelle simuleringer 
for å sammenligne de forskjellige terskelkonseptene: fast 
terskel (FT) og selvregulerende kalibrert strupeterskel 
FluidClari (FC). 
 

Figur 12 viser hydrogrammet fra en enkelt nedbørshendelse 
fra den simulerte 30-årsperioden (typisk 5 års returperiode).  
 

Figuren illustrerer vannføringer/volumer og nivåer i 
overløpet med fast sedimenteringsterskel (FT).  
 

Av diagrammet kan man se at en (for) stor andel av vann-
mengden passerer over sedimenteringsterskelen når 
nødoverløpet trer i funksjon. Videre at vannføringen over 
sedimenteringsterskelen overskrider grenseverdien Qsco 
(indikert på figuren). Dette øker overflatebelastningen, 
reduserer virkningsgraden og øker faren for resuspensjon 
av allerede sedimentert slam. 

 

 
 

Figur 12 Hydrogram for simulert 5-års hendelse med fast sedimenteringsterskel (FT). Qsoc overskrides 
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Fig 13 illustrerer akkumulert varighet av vannføring over 
sedimenteringsterskelen med de forskjellige terskel-
alternativene. Forekomsten vises som antall timer/år (h/a) 
en viss vannføring (Q) overskrides. Av figuren ser man at 
sedimenteringsoverløpet er aktivt knapt 65 timer per år. 
Nødoverløpet (ikke vist i figuren) er aktivt ca. 18 timer/år.  

Ved bruk av tradisjonell fast terskel (FT) vil maksimal 
vannføring over sedimenteringsterskelen i korte perioder 
komme opp i ca. 3,6 m3/h. Dette er nesten 10 ganger så 
mye som design vannføring Qsoc = 364 l/s. Med en selv-
regulerende strupeterskel (FC) vil vannføringen over 
terskelen overskride, Qsoc, kun i en veldig kort periode. 
 

 

 
 

Figur 13 Akkumulert varighet av vannføringer over sedimenteringsterskel (timer/år) 

 
 

Figur 14 Typisk partikkelfordeling mht. 
sedimenteringshastighet. 

 

Fig 14 viser typisk akkumulert partikkelfordeling som 
funksjon av synkehastighet (ref /C/). Sedimentering vil skje 
når partiklenes synkehastighet er større enn overflate-
belastningen vf. Ifølge figuren vil en overflatebelastning på 
10 m/h (dimensjonerende) føre til at drøyt 30% av partiklene 
ikke sedimenteres og dermed slippes ut i resipient.  Ved 40 
og 20 m/h er tallene hhv ca. 80% og 55%. 
 

Den akkumulerte forekomsten av overflatebelastning er vist 
i figur 15. Som tidligere nevnt, er anbefalt maksimal 
overflatebelastning ihht. de tyske retningslinjene Vfc < 10 
m/h, som i dette eksempelet tilsvarer en vannføring over 
terskelen på 364 l/s. Design overflatebelastning blir 
overskredet i 3 og 12 h/a med bruk av fast terskel (FT). Med 
FluidClari (FC) vil maksbelastningen være ca. 11,6 m/h, 
som kun skjær i en svært kort periode. Forventet 
virkningsgrad med FluidClari sedimenteringsterskel vil 
dermed være innenfor 70%, i tilnærmet hele den simulerte 
perioden. 
 

 

 
 

Figur 15 Akkumulert varighet overflatebelastninger (timer/år) 

 

Drift og Vedlikehold 

Driftsutgiftene utgjør en vesentlig del av anleggets levetids-
kostnader. Driftsvennlighet bør derfor være en viktig design-
parameter. Konseptet er utviklet for å gi enkel drift. Det 
automatiske spylesystemet FluidFlush er en viktig del av 
systemet, og hindrer avleiring av sedimenter i overløps-
tanken. For å redusere sedimentering i andre deler av 
systemet, kan for eksempel tilførselskanal eller innløps-
kammer utstyres med «sirkulasjonspropeller». Imidlertid er 
god hydraulisk utforming av hele anlegget avgjørende for 
driftsvennligheten.   
 

 
 

Figur 16 Eksempel sirkulasjonspumper 

 

 
 

Figur 17 Testing av spylesystemet FluidFlush 
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MFT leveranser 

MFT kan levere alle hydraulisk kartlagte komponenter til 
sedimenteringsoverløpet. Disse avgjørende systemets 
funksjon og for å kunne etablere en dokumenterbar 
virkningsgrad. Dette omfatter blant annet: 

• Terskelsystemer 

• Mengderegulator 

• Tilbakeslagsventiler 

• Partikkelavskillende komponenter 

• Spylesystemer 

• Instrumentering 
 
Ved siden av å levere overnevnte hydrauliske komponenter 
og styringssystemer, kan MFT sammen med våre partnere 
tilby prosjektering av systemet i form av: 
 

 

• hydraulisk kartlegging 

• spesifikasjon av anlegget 

• simuleringer av konsepter 

• hydraulisk design av systemet 
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Figur 18 Eksempel offline sedimenteringsoverløp (åpent anlegg). 
Overløpstanke med sedimenteringsterskel og spylesystem i 
bakgrunnen. Nødoverløp med selvrensende rist (Giwarechen) i 
forgrunnen. Hus for styringssystemer, pumper og instrumentering 
skimtes til venstre i bildet. 

  
 

Figur 19 Sedimenteringsterskler (FluidClari) i drift 

 

 
 

Figur 20 Eksempel innløpskammer åpent offline anlegg. 

 
 

Figur 21 Nødoverløp med FluidFlap (innebygd anlegg) 

 
 
Figur 22 Nødoverløp med FluidWing (innebygd anlegg) 

 


