
Trykkavløp 
Det selvsagte valget for en  
kostnadseffektiv VA-løsning
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✓  Vedlikeholdsfri konstruksjon
LPS-systemet krever lite vedlikehold men vi anbefaler at 
det utføres en årlig kontroll. Noen kommuner har dette som 
krav. Vi tilbyr en tjeneste som utfører årlig kontroll på  
stasjonen. .

✓  Service og reparasjon
Vi er alltid tilgjengelig for eventuelle spørsmål. SKT bistår 
med service av LPS-anlegg, enten gjennom egen  
organisasjon eller via kursede lokale servicebedrifter. 
For deg som ønsker ekstra trygghet tilbyr vi kontrollavtalen 
LPS® Sikker Drift som minimerer risikoen for drifts- 
forstyrrelser og nedetid.  

Skreddersydde avløpsløsninger siden 1975 med  
Skandinavisk Kommunalteknikk

Siden 1975 har Skandinavisk Kommunalteknikk levert 
skreddersydde avløpsløsninger til kommuner, VA-vel og 
selvstendige anlegg. Vi har spesialisert oss på trykk- 
avløpssystemer som senker investerings- og  
driftskostnadene, særlig i utviklingsområder hvor en  
konvensjonell selvfallsløsning er vanskelig eller kostbar 
å implementere.

Det som kunne vært en omstendelig og dyr affære med 
store klimaavtrykk, blir med vårt selvutviklede LPS®-
trykkavløpssystem, en kostnadseffektiv og fleksibel 
løsning. 

✓  Følger topografien i området
✓  Minimal miljøpåvirkning med grunne grøfter
✓  Reduserte byggekostnader
✓  Spesielt egnet for strandbebyggelse, store  
     høydevariasjoner, kupert terreng, områder med høy 
     grunnvannstand, spredt bebyggelse og kulturmiljøer.
✓  Mindre påvirkning på infrastruktur i anleggsfasen
✓  Velutprøvd metode - SKT har over 45 års erfaring  
     med trykkavløp
✓  Pumpestasjoner for ethvert behov - fra selvstendige     
     eneboliger til store anlegg 

✓  Rådgivning 
Usikker på om trykkavløp er riktig valg for ditt prosjekt? Vi 
har levert skreddersydde trykkavløpsløsninger i over 45 år. 
SKT kan trykkavløp! Kontakt oss gjerne for et uforpliktende 
møte. 

✓  VA-utredning
En VA-utredning gjennomføres for å identifisere riktig  
metode og avløpsløsning.  Hensyn til topografi, grunn- 
forhold, antall husholdninger og avstand mellom eien- 
dommer inngår i utredningen. 

✓  Prosjektering og dimensjonering 
Gjennom nøyaktig planlegging av avløpsnettet sørger vi for 
en løsning med minimalt vedlikehold både for eiendomseier 
og eier av avløpsnettet. Vi dimensjonerer og kan levere  
ferdige tegninger med dimensjoner.

SKT har lang erfaring med å planlegge og dimensjonere 
VA-nett. Vår kompetanse dekker de fleste behov. 

LPS Management – for en problemfri VA-hverdag 
LPS Management er SKTs tilbud til kunder som ønsker en 
komplett VA-pakke. Vi skreddersyr en kostnadseffektiv 
serviceavtale som kombinerer flere av våre tjenester. 
Hensikten er høy driftssikkerhet og lavere totalkostnad. Ta 
kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby.

✓  Driftsettelse og  
     installasjon
✓  Reparasjoner og  
 logistikk 
✓  Reserevdeler
✓  Befaring og  
     inspeksjoner 

✓  Utdanning og  
 sertifisering
✓  Teknisk rådgivning   
 og support
✓  Drift og vedlikehold
✓  Oppgradering og   
 utskiftning
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Skreddersydde avløpsløsninger siden 1975 med  
Skandinavisk Kommunalteknikk
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Installasjon av trykkavløpssystem på  
privat eiendom 

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

1. Hovedledninger

2. Serviceledninger; 
 vann ø 32 mm  
 spillvann ø 40 mm

3. Ansvarsgrense/tomtgrense

4. Kommunalt vann og avløp

5. Tilknytningspunkt for   
 serviceventiler

6. Tilbakeslagsventil plasseres   
 ved tomtegrense

7. Isolasjonskasse for frost- 
 beskyttelse av VA-ledningar 

8. LTA-pumpestasjon

9. Trykksatt spillvannsledning; 
 ø 40 mm

10. Nivålinje, topplokk  
 under gulvnivå

11. Vannledning ø 32 mm

12. Spylebrønn på spillvanns- 
 ledning ø 110 mm,  
 stigerør ø 200 mm

13. Spillvannsledning selvfall til   
 LTA-tank,  ø 110 mm plastrør

14. Luftavtrekk over tak 

15. 5-lederkabel for strøm-   
         forsyning til pumpe og alarm

16. Vannmåler plassert 
 frostsikkert og lett tilgjengelig

17. Termostatstyrt  
 frostbeskyttelseskabel

18. Utendørs Xenonlampe  
 for pumpealarm

19. Innendørs pumpealarm,  
 anbefalt installert i kjøkken  
 eller inngangsparti

20. El-sentral med separate og 
 merkede sikringer (10A   
         for pumpe, pumpealarm og 
 frostbeskyttelseskabel

21. Takvann ledes til drenering 
         eller overvannsmagasin 
22. Drenering

Hurtigkoblet utløp  
med stengeventil

Sensor for stabilisering av 
 atmosfærisk trykk

CEE-støpsel for enkel  
tilkobling til styreenhet

Skrupumpe med 
fleksibel stator 

Skjæreblad i herdet stål som 
finkutter partikler til fragmenter 
på max 5 mm 

Skrupumpen LPS2000Extrem gir stabil drift i selv 
de mest krevende forhold. Denne kvalitetspumpen 
har ekstrem pumpekapasitet som sørger for en 
bekymringsfri avløpstilværelse. 

Med en hastighet på kun 1450 omdreininger/m klarer 
motoren med 1 kW å transportere avløpet gjennom 
tynne ledninger og store høydeforskjeller. Med et normalt 
arbeidstrykk på 56 mVp, samt ekstra kraftreserver som 
holder ledningene fri for sedimenter og luft. 

Pumpestasjonen og pumpens materiale er nøye utvalgt 
for lang levetid. Vår mest solgte pumpestasjon LPS2000E 
støpes i gjenvinnbar polyeten i vår egen fabrikk utenfor 
Uppsala, Sverige. Et av Europas største rotasjonsstøperier. 

Våre pumpestasjoner er CE-merket og typegodkjente. 
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Vil du vite mer om våre løsninger og produkter for trykkavløp? 
Skandinavisk Kommunalteknikk AS

Tel: 94 00 88 01 |  post@sktnorge.no | www.sktnorge.no

Et utvalg LPS-stasjoner fra SKTs standardsortiment

Tankbunnens utforming holder 
pumpesumpen fri for sedimenter

Utløp PRK 40xR32

Innløp muffe for selvfallsledning 
DN110 mm

Styringsenhet i drenert rom  
med uttak for alarm, 
testkjøringskontroll og driftstidsmåler

Solid, låsbart lokk

Tank produsert i korrosjonsfri, 
miljøvennlig og gjennvinnbar 
polyeten

Midtdeler som motvirker lukt

Isolerende deksel for  
plassering over utløp

Kan enkelt forlenges og forkortes

Tilkobling klargjort for trekkerør 
for jordkabel (DN50 mm)

LPS2000Extrem skrupumpe

Ankerflens

LPS2000EX – Avløps- 
pumpestasjon med ekstra stor 
sump (lik LPS2000E) for større 
eneboliger.

LPS2000EIV2 – Lavbygget og 
isolert tank egnet der pumpe- 
stasjonen ikke kan graves ned.

LPS2000E – Avløpspumpstasjon for 
eneboliger og hytter

LPS2000D och LPS2000Q – med 
henholdsvis to og fire pumper.  
Beregnet store volum og flere 
boliger.

LPS2000EI – Lavbygget avløps-
pumpestasjon for plassering 
innendørs.

www.sktnorge.no


