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1.	 stabiliseres	(dvs.	at	det	skal	brytes	ned	slik	at	det	ikke	lenger	lukter)	

2.	 hygieniseres	(dvs.	at	det	skal	desinfiseres	slik	at	det	ikke	skal	medføre	smittefare	ved	bruk)

3.	 avvannes	(dvs.	at	det	skal	oppkonsentreres	til	en	konsistens	som	tilsvarer	den	jord	har)

Slam	har	et	energipotensiale	ved	at	det	kan	produseres	både	biogass	og	varme	når	det	brytes	ned	i	biogass-

anlegg,	se	figur 1.15	som	viser	et	biogassanlegg.	Biogassen	brukes	her	både	til:

1.	 produksjon	av	elektrisitet	ved	hjelp	av	en	varmekraftmaskin

2.	 produksjon	av	varme	som	benyttes	på	renseanlegget	og	til	husoppvarming	i	området

3.	 drivstoff	i	kommunen	bilpark

Det	settes	krav	om	rensing	både	til	store	og	små	utslipp.	Her	i	landet	har	vi	mange	små	tettsteder,	og	derfor	

også	mange	små	renseanlegg.

Selv	enkelthus	og	hytter	som	ikke	kan	slippe	avløpsvannet	til	et	avløpsnett	(som	fører	til	et	større	

renseanlegg),	må	ha	egne	renseanlegg.	Svært	mange	renseanlegg	for	enkelthus	er	basert	på	såkalte	

naturbaserte	renseanlegg,	dvs.	at	man	tar	naturen	til	hjelp	i	selve	renseprosessen	gjennom	infiltrasjon	i	

grunnen	eller	bruk	av	planter	(konstruerte	våtmarker)	for	å	rense	avløpet,	se	figur 1.16.

(figur 1.14).	I	alle	de	største	norske	byene	(Oslo,	Bergen,	Trondheim,	Stavanger)	ligger	avløpsrenseanleggene		

i	fjellhaller.

Renseanleggenes	oppbygning	er	avhengig	av	hvilke	rensekrav	som	er	satt,	men	generelt	baseres	de	på	

fysiske,	kjemiske	og	biologiske	prosesser	som	foregår	i	tanker	(rensereaktorer).	Generelt	består	et	rensean-

legg	av	prosesser	som	omdanner	stoff	til	et	slam	som	så	må	separeres	fra	vannet	før	det	slippes	ut.	Ut	fra	et	

avløpsrenseanlegg	kommer	det	altså	to	strømmer,	renset	avløpsvann	og	slam.	Inkludert	i	avløpsrenseanleg-

gene	er	også	anlegg	for	behandling	av	slammet,	som	bør	sees	på	en	ressurs	fordi	det	inneholder	nærings-

stoffer	og	energipotensiale	som	vi	ønsker	å	utnytte.

Det	har	derfor	vært	norsk	politikk	de	siste	10	–	15	år	at	slam	fra	avløpsrenseanlegg	skal	betraktes	som	en	

organisk	gjødsel	og	derfor	tilbakeføres	til	jorda,	enten	i	jordbruket	eller	på	grøntarealer.	For	at	dette	skal	

være	mulig,	må	imidlertid	slammet	ikke	på	noen	måte	være	uheldig	for	slik	bruk.	For	eksempel	må	slammet	

ikke	inneholde	for	høyt	innhold	av	patogene	mikroorganismer,	tungmetaller	eller	organiske	miljøgifter.	Det	

settes	derfor	strenge	krav	i	gjødselsvareforskriften	(Lovdata,	2003)	mht.	kvaliteten	på	slam	som	skal	brukes	

på	jorda.	Inkludert	er	krav	til	hvordan	slammet	skal	behandles.	Det	skal:

Figur 1.14. Eksempel på avløpsrenseanlegg i 
en fjellhall, IVAR Sentralrenseanlegg  
Nord-Jæren. Illustrasjon:	Svein	Bjur

Figur 1.15 Biogassanlegget Lillevik
Foto:	Larvik	kommune

Figur 1.16. Prinsippskisse og foto av rense-
anlegg basert på våtmarksfilter. 
Foto:	Petter	Jensen	
Illustrasjon:	Filtralite	(Weber/Saint-Gobain)
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intensitet på over 200 l/s.ha, og 10 minutter på ca. 175 l/s.ha, etterfulgt av et etterregn som går opp til 175l/s.

ha i 4 minutter. En slik byge kan gi stor avrenning til slutt da mye av feltkapasiteten er oppbrukt, og mer og 

mer regnvann vil renne av og nå fram til overvannssystemet. 

2.4.2 Avrenningsmålinger 
Nedbøren er ujevnt fordelt over året, og avrenningen fordeler seg derfor også ujevnt over året. Avrenningen 

fordeler seg også forskjellig fra nedbøren pga. magasinering av vann i naturlige innsjøer og elver, kunstige 

magasiner, grunnvannsmagasiner og snømagasiner. Avren

ningen varier mye over Norge.
Overflateavrenningen blir målt ved ca. 600 vann

føringsmålestasjoner rundt om i Norge. Av de 600 

hydrologiske stasjonene eies 200 av NVE og 400 av 

regulanter. Data fra omkring 350 stasjoner overføres til NVE 

via mobil nettet to ganger i døgnet, og hyppigere ved flom

situasjoner. Stasjonsnettet består også av 23 snøputer, 65 grunn og 

markvannsstasjoner og ni urbanhydrologiske stasjoner. Et stort antall 

stasjoner er tilgjengelige på Internett og wap med sanntidsdata. Det gjør det for eksempel 

mulig å undersøke hvor stor vannføringen er i et av disse vassdragene «akkurat nå». Sanntids

dataene oppdateres i takt med at data kommer inn til NVE.

Vannstandene som samles inn på stasjonene, regnes om til vannføring. Det vil si mengden vann 

som renner i elva, uttrykt ved kubikkmeter per sekund. For at beregningen skal være mulig, må 

sammenhengen mellom vannstand og vannføring ved den enkelte stasjon avdekkes.

NVE (Norges vassdrags og energi direktorat – www.nve.no) har utarbeidet avrenningskart over Norge. 

(se figur 2.15).Vannføringsmålinger foretas fordi det er av stor betydning å kjenne til overflateavrenningen ved all 

planlegging og drift av vannforsynings og avløpsanlegg. Store ressurser blir derfor nedlagt i å skaffe 

vannføringsdata. Vannføringsmålinger er en omfattende og kostbare virksomhet, som krever nøye forbere

delser og grundig driftsoppfølging.
Når en vannføringsmålestasjon vedtas bygget, må flere forhold være avklart. Her spiller valg av målested 

og type måler en vesentlig rolle. I VAteknikken benyttes to hovedgrupper for måling av vannføring, nemlig:

» vannføringsmålinger i lukkede tverrsnitt under trykk, eller rørstrømning 

» vannføringsmålinger i åpne kanaler, eller kanalstrømning

Målemetodene kan videre inndeles i følgende grupper:

» målemetoder basert på kritisk dyp

» målemetoder basert på arealhastighetsbestemmelser

» målemetoder basert på måling av sporstoffkonsentrasjon

» målemetoder for registrering av vannføring i trykkrør

» andre metoder

Figur 2.16. Forskjellig form for måledam og 

måleplate

B = bredden på overløpet 
H = målt vannstand oppstrøms overløpet 

K = overløpskoeffisenten 

Man må velge ut strategiske punkter til vannføringsmålingen basert på hva man ønsker å måle. Hvis ønsket 

er å utføre kontinuerlig vannføringsmålinger med høy oppløsning (minutter) over lang tid, velger man som 

regel en målertype basert på å måle vannstanden i eller ved et kjent tverrsnitt, der forholdet mellom målt 

vannstand og vannføringen er kjent, eller kan uttrykkes ved hjelp av et etablert hydraulisk prinsipp, som 

teorien om kritisk dyp. Man kan være så heldig å finne i naturen, for eksempel. i en elv, en bekk, etc. forhold der strømningen går 

gjennom kritisk strømning (om kritisk strømning, se kapittel 3). Det mest vanlige er imidlertid å plassere en 

målekonstruksjon i vannløpet, enten det er ute i naturen eller det er i en kanal, et rør etc. for å tvinge 

vannstrømmen fra underkritisk, gjennom kritisk og til overkritisk strømning ved hjelp av et overløp eller en 

målerenne. Valget står da normalt mellom en måledam med og uten måleplate eller en målerenne. Måledam

men kan ha formen som skarpkantet overløp, bredt overløp og avrundet overløp (se figur 2.16).

En grunnleggende vannføringsligning for et rektangulært skarpkantet overløp uttrykkes ved: 

Q = K .B .H 1/2 

Overløpskoeffisienten (K) er avhengig av kanalens geometri og den konstruktive utformingen. Verdier for K 

kan finnes i hydrauliske håndbøker for overløp og målerenner. 

For et Voverløp blir vannføringsligningen (se figur 2.17): Q = K. tan(φ/2). H 3/2

For større kanaler finnes flere typer målestasjo

ner, og de fleste er laget av betong. En av de 

enkleste å bygge er et bredkantet overløp eller 

et rektangulært overløp. For å øke nøyaktighe

ten ved måling av små vannføringer blir det 

plassert et skarpkantet Voverløp midt i over

løpskonstruksjonen. 

Figur 2.15. Avrenningskart over Norge.  
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K = avløpskoeffisienten for skarp-kantet 

     overløp. De finnes i spesiallitteratur

φ = vinkelen på V-en H = målt vannstandhøyde oppstrøms overløpet

Figur 2.17. Et V-overløp for måling  

av vannføring 
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I Norge antyder klimapanelets scenarier (Regclim, 2002) økt temperatur, og avhengig av landsdel vil den 

årlige gjennomsnittstemperaturen stige med mellom 2,5 °C og 3,5 °C, mest i innlandet og i nordlige lands

deler, mens vintrene vil bli mildere. Nedbørsmengden vil øke, avhengig av landsdel, med mellom 5 og 20 

prosent, med størst økning langs kysten i sørvest og helt i nord. Klimaendringene i Norge vil kunne gi økt 

ekstremvær. Ekstreme værforhold er sjeldne, og både samfunn og natur er dårlig forberedt på virkningene. 

Kostnadene kan derfor bli store. Fra samfunnets side er klimatilpasning viktig ettersom sårbarhet for 

klimaendringer skyldes manglende tilpasning. Ved planlegging og prosjektering av VAanlegg må det derfor 

tas hensyn til klimaendringen. 

Havstigning er en annen effekt av klimaendringen. Det er prognosert at havnivået i Trondheim vil stige 

med ca. 50 cm fram mot år 2100, og tilsvarende i andre kystbyer i Norge.

2.3 Urbanhydrologi 

Urbanhydrologi omhandler den delen av vannets kretsløp som er knyttet til bebygde (urbane) områder. 

Urbanhydrologien handler om hydrologiske effekter knyttet til de store bruksendringene som skjer ved 

utbygging av et område. Urbanhydrologien er derfor et nødvendig grunnlag for konstruktive og ikke 

konstruktive tiltak i overvannshåndteringen i urbane områder

Med utgangspunkt i figur 2.7 kan vi sette opp noen allmenne hydrologiske sammenhenger og beskrivel

ser av de hydrologiske prosessene som grunnlag for å gå nærmere inn på urbanhydrologi.

Vannbalanseligningen sier at:  N = E 

Det betyr at nedbøren (N) er lik evapotranspirasjonen (E) for hele jorda i et langt perspektiv. Studiet av 

kretsløpet begrenses ofte til landjorda, og da blir:  N = Q + E

For studier over kortere perioder må nok et ledd settes inn:  N = Q + E +/-VR

Overvannet fra urbaniserte områder kan bli forurenset av de flatene som vannet 

kommer i kontakt med.

2.2.5 Klima, klimasoner og klimaendringer

Jorda deles inn i klimasoner med felles klimatiske egenskaper.  

En grovinndeling, som hovedsakelig tar utgangspunkt i temperatur og lufttrykk

forhold, skiller mellom fire klimasoner: 

1) tropisk klima

2) subtropisk klima

3) temperert klima

4) arktisk klima 

En annen mye brukt inndeling, er Köppens klimaklassifikasjonssystem. Systemet 

kombinerer årlige og månedlige normaler for temperatur og nedbør i samsvar med 

vegetasjonsfordelingen på jorda (Peel et al., 2007):

a) tropisk regnklima (monsun, regnskogs og savanneklima)

b) tørt (arid) klima (steppe og ørkenklima) 

c) varmtemperert klima (bl.a. middelhavsklima)

d) kaldtemperert (borealt) klima

e) polarklima (glasial og tundraklima)

Norge kommer inn under flere av klimasonene i Köppens klimaklassifisering, men hovedsakelig innenfor de 

tempererte og de kontinentale klimasonene. I kyststrøkene fra ytre Oslofjord og nord til Troms har man 

maritimt klima (gruppe c). I områder på Østlandet, Sørlandet og Trøndelag er det kontinentalt klima med 

varme somre, mens sørlige deler av Finnmark har kontinentalt polarklima (gruppe d). Fjellstrøkene og 

Svalbard har tilnærmet arktisk klima (gruppe e).

Våren er normalt den tørreste årstiden, og den siste halvdelen av året har flest dager med nedbør. 

Østlandet har normalt mest nedbør i august, mens kysten har mest nedbør om høsten. Det er minst årlig 

nedbør øverst i Gudbrandsdalen (ofte mindre enn 300 mm) mens årsnedbøren er størst langs vestkysten, 

ofte større enn 2000 mm, f.eks. har Bergen 2250 mm.

Klimaendringer er naturlige variasjoner av jordas globale eller regionale klima over tidsperioder på flere 

tusen år. En klimaendring innebærer at «gjennomsnittsværet» over tid endrer karakter, f.eks. mer eller 

mindre nedbør, lavere eller høyere temperatur, mer eller mindre vind osv. Jordas klima har endret seg 

merkbart siden målingene startet i 1860, og tiåret 2000 – 2009 var varmere enn nittiårene, som igjen var 

varmere enn åttiårene. Målinger viser at middeltemperaturen globalt har økt med ca. 0,74 °C siden målin

gene startet. De 10 siste årene er blant de 13 varmeste årene. Resultatet kan bli at vi får ekstremvær som 

flom, hetebølger og tørke oftere og med høyere intensitet. Lavereliggende landområder kan forsvinne under 

vann når havnivået stiger. I andre områder vil ørkenen spre seg. Naturområder og jordbruket endres, og 

arter kan utryddes. 
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Figur 2.6. Urbaniseringens påvirkning på 

avrenningen.
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Figur 2.7. Vannets kretsløp, også kalt den 

hydrologiske sirkelen.

Q = avrenningen

VR = avrenningen
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Norsk Vann BA er vann- og avløpsverkenes 

interesse- og kompetanseorganisasjon. 

Norsk Vann arbeider for samarbeid og  

bærekraftig utvikling i norsk VA-sektor.  

Norsk Vann BA eies av kommuner,  

VA-selskaper og driftsassistanser.  

Våre andelseiere representerer 360 kom-

muner og 95 % av Norges befolkning.

Leverandører og rådgivere kan også bli

medlemmer. På våre hjemmesider

www.norskvann.no kan du finne flere

opplysninger om medlemskap og holde

deg oppdatert om regelverk og alt som

skjer innen vann- og avløpssektoren.

Norsk Vann BA

Vangsvegen 143, 2321 Hamar,

tlf: 62 55 30 30, e-post: post@norskvann.no

Vann- og avløpsteknikk kan kjøpes fra VA-bokhandelen på norskvann.no
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3.4.2. Friksjonstap i ledninger 
Når vann strømmer gjennom en ledning oppstår det friksjon mellom vann og rørveggen og internt i væsken 

pga. turbulens. Dette forårsaker et trykktap langs ledningen som går over i varmeenergi. Oppvarmingen av 

vannet er imidlertid så liten at den ikke merkes. Et trykktap på 10 meter vannsøyle varmer bare vannet opp 

ca. 0,02 OC. 

Figur 3.5 viser vann som strømmer fra en tank til en ledning som munner ut i en ventil.

Linjen d er trykklinjen hvis ventilen er helt stengt. Da strømmer ikke vannet, og trykktapet er null. Vannet i 

de vertikale standrørene vil da stige opp til linjen d. Dette kalles også statisk trykk. Når ventilen er åpen, 

begynner vannet å strømme i ledningen, og det oppstår et friksjonstap. Dette medfører at trykklinjen synker 

fra linje d til linje c. Vannet i standrørene synker også til nivået som linje c representerer. Trykklinjen c må 

ende i utløpet etter ventilen. I den frie vannstrålen kan det ikke eksistere trykk, og derfor går trykklinjen inn i 

den frie vannstrålen for å markere dette. Vannet ville sprutet til alle kanter i strålen dersom det var trykk i 

den.

Falltapet over et ledningsstrekk kan beregnes ved hjelp av Darcy-Weisbachs ligning, se figur 3.6.

hf = f L
D

v2

2g

Eksempel 

Du skal beregne kapasiteten til en vannledning med lengde (L) på 1100 meter fra vannmagasinet (kote 60 m) 

ved A til forbruksstedet ved B (kote 35 m) (se figur 3.7). Vanntrykket ved B skal settes til 10 meter vannsøyle 

over marknivået. Hvilken kapasitet har denne ledningen med en innvendig diameter (D) på 0,2 meter? 

Friksjonskoeffisienten f settes til 0,02, og vi ser bort fra singulærtapene. Darcy-Weisbachs ligning skal brukes.

Løsningsforslag: 

Tilgjengelig trykktap, hf = 60 – 35 – 10 = 15 m vannsøyle.

Ved å bruke Darcy-Weisbachs ligning og løse denne mhp. vannhastigheten V, får man:

hf = f L
D

v2

2g
v =

hf D 2g
f L

= 15,0 0,2 2g
0,02 1100

m / s

Kontinuitetsligningen sier: Q (vannføringen) = A (tverrsnittet)·v (vannhastigheten)

Q = 0,1 0,1 1,64 = 0,0514 m3/s = 51,4 l/s

vannbredde på 30 mm foran seg. Trykkraften på de to dammene blir likevel like store når vanndybden er like 

stor. 

Grunnen til dette ser vi av formelen p = h , der trykket p kun avhenger av vanndybden og spesifikk 

vekt, og ikke av hvor mye vann som holdes tilbake.

3.3.2 Trykkrefter i rørbend
Figur 3.3 viser prinsippet bak trykkrefter i rørbend. 

Trykkraften Rx som virker i x-retningen blir: Rx = p A + q v A

Impulskraften oppstår når vannet tvinges til å skifte retning, og er Ix: Ix = q v

Det er i normale dimensjonerende situasjoner i VA-teknikken slik at trykkraften blir helt dominerende i 

forhold til impulskraften. Vi pleier derfor bare å regne med trykkraften i vanlige tilfeller.

For å finne resultantkraften R av kreftene i x-retningen og y-retningen, må vi bruke vektorregning, slik 

som illustrert i figur 3.3. Man kan finne resultanten ved å bruke Pytagoras sin setning: R = Rx2 + Ry2   

(formelen gjelder bare når vinkelen er 90o).

Eksempel

I en pumpeledning har man et bend med rett vinkel (β = 90 o). Røret har innvendig diameter på 300 mm og 

et trykk på 70 meter vannsøyle. En betongkloss skal ta opp den utadrettede kraften. Hvor stor blir denne 

kraften?

Løsningsforslag

Trykket = 70 m VS = 1000 (kg/m3)·9,81 (m/s2) ·70 (m) = 686,7 kN/m2

Røret har en indre radius i tverrsnittet på 15 cm og trykkraften langs senterlinjen i røret er:

Rx = Ry = 686,7 (kN/m2 ) 0,152  (m2 ) =48,5 kN

Vi bruker Pytagoras´ formel og får: R = (48,52 + 48,52 )0,5 = 68,6 kN

Som vi ser blir kraften som presser rørbendet ut meget stor – nesten 6,9 tonn. Denne kraften må forankres 

forsvarlig hvis ikke ledningen skal bli ødelagt. Dette kan for eksempel gjøres ved å støpe en betongkloss på 

utsiden av bendet som tar opp den beregnede kraften.

3.4 Rørstrømning
3.4.1 Kontinuitetsligningen
Figur 3.4 illustrerer prinsippet for kontinuitet i en vannstrøm i en ledning.

Fordi vi betrakter vann som inkompressibelt kan vi si at vannføringen Q (m3/s) i snitt 1 er lik vannføringen i 

snitt 2. Vi kan da sette opp følgende ligning:

= ⋅ = ⋅Q A v A v1 1 2 2

Figur 3.2. Et hydrostatisk paradoks: 
Trykkraften på begge dammer er like.

Figur 3.3. Trykkrefter i rørbend

p = trykket (N/m2) 

A = det indre tverrsnittet i røret (m2)

ρ	 = tettheten til vann (kg/m3)

q = vannføring (m3/s) 

v = vannhastigheten (m/s)

A = Tverrsnittene i ledningen (m2)

v = Vannhastighetene i ledningen (m/s)
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Figur 3.4. Illustrasjon av kontinuitets
prinsippet

Figur 3.5. Trykklinje i en ledning

Figur 3.6. DarcyWeisbachs ligning med 
prinsippskisse

Figur 3.7. Overføring av vann fra en kilde til 
forbrukersted. Beregningseksempel
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hf = falltapet i ledningen (mVS)

f = friksjonskoeffisienten (dimensjonsløs)

L = lengden på ledningen (m)

v = midlere vannhastighet i røret (m/s) 

D = innvendig diameter i ledningen (m)

g = gravitasjonen, 9,81 m/s2
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Innhold:
– Norsk Vann- og avløpssektor

– Om VA-teknikk

– VA-hydrologi

– VA-hydraulikk 

– VA-kjemi

– Vannkvalitet og vannforurensning

– Oppbygning av vannverk

– Vannkilder og vanninntak

– Vannbehov og vannforbruk

– Behandling av forsyningsvann (drikkevann)

– Distribusjon av forsyningsvann

– Forvaltning, drift og vedlikehold av vannverk 

– Oppbygning av avløpsverk

– Avløpsvannets mengde og sammensetning

– Oppsamling og transport av avløpsvann og overvann

– Overvann

– Ledningsteknologi for vann og avløp

– Rensing av avløpsvann

– Resipienter og utslipp

– Forvaltning, drift og vedlikehold av avløpsverk

– VA i spredt bebyggelse

– Gjenbruk av avløpsvann og avsalting av havvann

Vann- og avløpsbransjen dekker et bredt spekter av opp-
gaver. Dette gjenspeiles ved at bransjen har behov for 
mange ulike typer kompetanse. I de senere årene har det 
vært en dalende interesse for vann og avløpsfag blant 
 studenter og målet er at denne lære boken skal være  
med å snu denne trenden og på den måten styrke 
 rekrutteringen til VA-bransjen. 

Det spennende med VA-bransjen er det mangfoldet 
bransjen representerer. I tillegg til å levere det viktigste 
næringsmiddelet, skal bransjen håndtere strenge krav til 
miljø, tverrfaglighet, kvalitet samt gi god informasjon til 
bevisste kunder. 

VA-bransjen må imidlertid fortsatt ha ingeniører som «kan 
faget», og det er det ingeniør faglige  som er hovedfokus 
i læreboken. Vann- og avløpsteknikk er en omfattende og 
rikt illustrert lærebok og  oppslagsverk på i overkant  
av 700 sider.


