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Høydebasseng og overføringstunneller

I Bergen

Bygd for overføring og beredskap

19 basseng, 10 overføringstunnel

Stort vannvolum - viktig reserve

225.000m3

Driftes for optimal sirkulasjon og vannutskiftning

Sikres mot inntrenging/forurensning

Reingjøres regelmessigReingjøres regelmessig

Ulike muligheter%



Hvordan beholde god vannkvalitet i vann 

basseng?

Oppholdstid: daglig utskifting bør være mellom 20 og 

30%

Sirkulering: inn- / utløpsarrangement bør hindre at 

vannet ta snarveier



Dimensjonering

• Utgjevning for vannbehandlingsanlegg: 
ca. 25% av dagsforbruk

Forbruk over dagen
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Dimensjonering

• Beredskap, høydebasseng og basseng 
ved størrer endeledning:
Minimum 24 timer forbruk, helst 3 dager

• Slokkevann, høydebasseng for industri • Slokkevann, høydebasseng for industri 
og mindre bolig områder:

Nok vann å slokke store brann



Hydraulisk forhold
Sirkulering og utskifting

• 20-30% utskifting pr. dagen, beredskap 
må balanseres mot vannkvalitet

• Unngå kortslutning men innløp / uttak • Unngå kortslutning men innløp / uttak 
for å sikre mindre oppholdstid



Dimensjonering og drift –
vannkvalitet kontra sikkerhet
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Sirkulasjon 

Nye
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Reingjøring og endret drift



Hvordan beholde god vannkvalitet i vann 

basseng?

Forurensing:

Adkomst – mennesker, dyr

Overflatebehandling med godkjent material

Innredning – f. eks. stiger / trapper Innredning – f. eks. stiger / trapper 

Tilsige – fjell basseng under bebyggelse

Vedlikeholds aktiviteter - fjellsikring



Sikring mot inntrenging og 

forurensing

Adkomst



Sikring mot inntrenging og forurensing – lufting



Tilsyn og vedlikehold

Kontrollere sikring mot forurensing, dvs. sjekk / reparere 

alle lufting og adkomst anordninger - månedskontroll

Ventil vedlikehold – årlig

Instumentering – årlig

Rengjøring – hver 5 år

Fjellsikring – etter geologisk vurdering



Lit av hvert -

-Prøvetakingspunkter

-Kloreringspunkt

-Målebolt / skilt

-Måleutstyr med delt basseng

-Ultralyd nivågiver-Ultralyd nivågiver

-Regulering med selvfall system - hydraulisk nivåventil 

(altitude valve)

-Miljøet utenfor – fuktighet og korrosjon



Rørarrangement:

• Innløp – utløp må plasseres for å oppnå best 
mulig sirkulering

• Overløp – sikres mot uvedkommende, 
forsvarlig utløp

• Utspylingspunktet – bygges som sluk i 
basseng gulv på lavest punkt.  Tilgang for 
avkloreringavklorering

• Utsparring med blindflens i veggen for tilgang 
til strøm og vann med vedlikeholds aktivitet i 
basseng



Adkomst: tilgang for rengjøring og reparasjon

-mannskap

-material og verktøy

-tilgang til vann og strøm



Tilrettelegging for etterklorering



Nivåventil (Cla-Val E-210 serie) ”Altitude valve”



Basseng er kritisk punkt i forsyning –
mulighet for vannprøvetaking på 
utløpsrør


