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Noen problemstillinger
Sandfang, lukkede fordrøyningsmagasin og åpne fordrøyningsmagasin

• Når flommer de over ? 
• Spesielt hvor konsekvensene er store og hvor det er risiko for skader

• Når skal de tømmes ?
• Et sandfang har god effekt opp til 50% fylling

• Er risten tett?
• Kan vi få varsel når vi må ut for å rense risten?

• Kan vi spare inn på tømmebudsjettet ?
• Kan vi unngå å tømme sandfang som ikke trenger å bli tømt

• Kan vi effektivisere tømmerutinene ?
• Bedre utnyttelse av kjøretøy og bemanning, lavere CO2 utlsipp

Bekkeinntak

• Kan vi rykke ut og tømme bekkeinntak før de går tette
• Reduksjon av skader på grunn av oversvømmelse



Kanskje vi kan være til hjelp

Utgangspunktet

• Forstå når og hvor det oppstår kapasitets-

begrensninger i vannløp, kanaler, rør og 

magasiner

• Optimalisere tømmerutiner for slam i sandfang, 

magasin og rør

Storm Aqua har inngått en samarbeidsavtale med 

Soolo



Bærum kommune tildeler 

kontrakt

• Storm Aqua i samspill med Soolo

• Sensorer i sandfang og 
fordrøynings-magasiner for vannivå 
og slamnivå

• Sensorer i bekkeinntak for tiltetting

• Datafangst og analyse til 
driftshensyn med 1 års testperiode

• 84 sandfang, våte og tørre

• 6 fordrøyningsmagasin

• 3 bekkeinntak

• 4 sensorteknologier



Prinsipptegning måling - transmisjon - data
Data logger med 

forskjellige sensorer

Telekom-leverandører

(Telenor, Telia, osv.)

Portal

(Egne servere)

Tredjeparts 

datasystemer

Mobiltelefon, nettbrett og 

PCer hos kunder og brukere

Sensorer, ferdige

Sensor, ultrasonisk, nivå

Sensor, trykk, nivå

Sensor, lys

Sensor, nedbør

Sensorer, under testing

Sensor, kapasitans, slam

Sensor, lys, slam

Sensor, ultrasonisk, slam



Soolo Master
• Batterilevetid opp til 15 år

o 20.000 - 100.000 innsendinger av måledata

o Avhengig av dekning, temperatur, intervaller, GPS-bruk, etc.

• Fleksibel sendeplan

o Fast intervall (sekunder til uker)

o Faste tidspunkt (et antall daglige klokkeslett)

o Ved endring i måledata (f.eks. ved mer enn 5 cm endring i 
tanknivå)

• Vanntett (IP67)

• Kommunikasjon via NB-IoT og LTE-M

• Måledata (i tillegg til tilkoblet sensor)

o Posisjon

o Relativ luftfuktighet

o Lufttemperatur

o Barometrisk lufttrykk

o Akselerasjon/vibrasjon/sjokk og orientering

• Fleksibel sensortilkobling

o Samme boks støtter hele sensorporteføljen

o Kort utviklingstid for nye sensorer



Sensorer, ferdig utviklet

Ultrasonisk avstandsmåler

Måler avstanden fra sensoren til 

vannoverflaten. 

Væsketrykksensor
Måler absolutt væsketrykk opp til 10 
meter trykkhøyde og opp til 20 bar

Lyssensor
Måler 0 – 120 000 lux (svart til 
direkte sol)



Sensorer, under utvikling

Slamnivåsensor, lys

Måler høyde på slamnivå fra bunnen

Slamnivånivåsensor, kapasitans
Måler høyde på slamnivå fra bunnen

Nedbørssensor
Koples til vippe pluvimeter og 
registrerer nedbørsmengde



Første installasjon

Brenneveien

• Sensor installert 13.06.21

• Måler vannivå i sandfang

• Målinger hvert 15. minutt

• Ingen større nedbør

• Varsel ved 50% fylling

• Alarm ved 90% fylling



FV505 – Prinsippskisse sedimentasjonsanlegg



Styrtregn i perioden 13-15. august 2021

Nedbør

Innløpskum (OV44) Utløpskum (OV45)

FV505 sedimentasjonsanlegg



Grunnvannsvariasjoner

• Nytt utbyggingsprosjekt

• Soolo master med trykksensor for 

grunnvann

• Soolo master med vippepluvimeter 

for nedbør

• Montert januar – mai 2021

• Målingen har bekreftet
• Pålitelighet av sensor og målinger

• Transmisjon av data

• Forbedret forståelse av hydrologi

• Innarbeidelse i VA-rammeplan og 

prosjektering av overvannsløsninger



Grunnvannsvariasjoner - Plott



Vannmengde i rør, Stavanger

• Overvanns- og fellesledninger

• Måling av vannhøyde og vannhastighet samt 

nedbør – beregner vannmengde

• Ultrasonisk sensor montert i bunn

• Fire områder (8 ledninger) siden august 2019

• Målingene har bekreftet
• Måleteknikk og måleintervall – Hva som fungerer bra og 

hvilke utfordringer man må ta høyde for

• Forståelse for strømning og hydraulikk

• Kalibrering av avrenningsmodeller

• Før/etter erfaringer ifbm. lettseparering

• Avløps- og fellesledninger har tilleggsutfordringer



Håndtering – rensing –

transport og bruk av overvann

www.stormaqua.no

pmp@stormaqua.no

Takk for oppmerksomheten

http://www.stormaqua.no/

