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Disposisjon

• Bakgrunn
• Gjennomføring
• Forutsetninger og grunnlag
• Kuminspeksjon
• Tilstandsvurdering
• Videre behov



Bakgrunn

Det er utgitt flere Norsk Vann rapporter om klassifisering og
tilstandsvurdering av VA-ledninger:
• 234/2018 Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp
• 235/2018 Dataflyt – Klassifisering av avløpsledninger
• 236/2018 Akseptkriterier (for nye og nyrenoverte avløpsledninger)

Noe tilsvarende mangler for kummer

Målsetting: Utarbeide et effektivt system for beskrivelse av
kummer ved inspeksjon, som grunnlag for prioritering av
rehabiliteringstiltak. Systemet skal passe for alle kommuner



Gjennomføring

Norsk Vann Prosjekt

Prosjektleder: Arnhild Krogh - Norsk Vann
Styringsgruppe: Rene Astad Dupont – Godt Vann Drammensregionen

Kari Anette Briseid Thingnes – Asker kommune
Irene Mauseth – HIAS
Elin Liljegren – Oslo kommune
Reidar Kveine – Bærum kommune

Forfatter: Hans Jørgen Haugen – Asplan Viak
Fremdrift: Oppstart april 2019 – ferdig rapport sommeren 2020
Gjennomføring: Oppstartsmøte – utarbeid utkast – workshop – revidert utkast

– høringsrunde – siste revisjon og utgivelse



Forutsetninger

• Felles grunnlag for karakterisering av kummer
• Utstyr for 3D skanning av kummer er på vei inn
• Kunne brukes med Norsk Vann Rapport 220/2010 Kritiske ledninger for vann og

avløp – klassifisering og tilstandsvurdering
• Dekker enkle prefabrikkerte eller plasstøpte vann-, avløp- og felleskummer i

drift
• 2 metoder for kuminspeksjon beskrives:
ü Manuell kuminspeksjon – enklere metode med bruk av kamera og fokus på betydelig feil og

mangler
ü Detaljert kuminspeksjon – omfattende registering, gjerne utført med kumskanner el.



Grunnlag
RAPPORTERING
• Grunnlag for avløpskummer
ü NS-EN 13508-2 Undersøkelse og tilstandsvurdering av avløpsledninger

utenfor bygninger
ü Felles nordisk bilag for rapportering av avløpskummer etter NS-EN 13508-2
ü DANVA veiledning 58/2010 Brøndinspeksjonsmanualen
ü Svensk Vatten publikasjon P103 Inspeksjon av avloppsbrunnar

• Grunnlag for vann- og felleskummer mangler
ü Nybrottsarbeid

TILSTANDSVURDERING
ü Bruker systematikken beskrevet i NV-rapport 220 og 235 for ledninger



Innholdsfortegnelse

• Veiledning
Avgrensing, formål, utstyr, utførelse, forarbeider og rutiner

• Manuell kuminspeksjon
Forutsetninger, inspeksjonen, observasjoner

• Detaljert kuminspeksjon
Gjennomføring

• Administrative detaljer
• Observasjoner

26 feilkoder, 16 konstruksjonskoder og 2 andre koder
• Tilstandsvurdering

Detaljert kuminspeksjon etter NV-rapport 235. Manuell
kuminspeksjon etter NV-rapport 220



Manuell kuminspeksjon

Forenklet rapportering med kamera og nettbrett
Formålet: feillokalisering eller planmessig kartlegging av tilstand
Alvorlige feil og mangler registreres og dokumenteres med bilder som knyttes til
aktuelt objekt i digital VA-database
Observasjoner:
• Generelle opplysninger
• Materialtekniske skader
• Driftsmessige feil og svakheter
Programvare for rapportering utvikles av den enkelte ledningskartleverandør

Kort verbal rapportering istedenfor gradering



Observasjoner med hva som skal registreres i tabell



Detaljert kuminspeksjon

Rapportering følger samme systematikk som for ledninger så langt det passer
Betydelig mer å rapportere fra kummer enn ledninger

Eksempler på spesielle kumobservasjoner:
• Kumlokk og ramme, KR
• Nedstigningsfeil, NF
• Bunn / Renne, BR
• Forankring i vannkum, FV
• Vannstand og drenering i kum med vannledning, VD
• Strømningsforhold og oppstuvning i kum uten vannledning, SO







Tilstandsvurdering ved detaljert kuminspeksjon

Samme systematikken som beskrevet for ledninger i NV-rapport 235

Enkel fargekoding (rødt – gult – grønt) for synliggjøring av tilstand / rehab behov
Vekter, intervaller og parametere må bearbeides videre når det foreligger nok
digitale kuminspeksjonsrapporter
Aktørene oppfordres til å jobbe videre med den foreslåtte systematikken. Ev kan
dette gjennomføres ved en senere revisjon av rapporten

Ambisjonsnivå Klassifisering Vurdering
1 Ingen Skadepoeng Matematisk beregning, vektig av graderte observasjoner
2 S1 - S5 Skadeklasse Kuminspeksjon (skadepoengintervaller)
3 T1 - T3 Tiltaksklasse Kuminspeksjon + Beliggenhet



Tilstandsvurdering ved manuell kuminspeksjon

• Utføres iht Norsk Vann Rapport 220/2016
• ROS analyse for avløpssystemet
• Utføres av kumeier
• Kan også brukes for detaljert kuminspeksjon



Videre behov
Utvekslingsformat for kumdata
Utvekslingsformat som beskriver data og dataflyt for kuminspeksjon
mellom rapporteringsprogram og ledningskartverk er ikke beskrevet. Må
utarbeides av bransjen eller ev. kjøres om eget prosjekt

SOSI-koder
Terminologi (ord og begreper) er beskrevet i kapittel 5 Administrative
detaljer. Burde vært dekket av SOSI-koder i standard for geografisk
informasjon for fagområde ledningsnett. Denne er meget mangelfull i
forhold til kumrapportering. Kartverket oppfordres til å ta inn all
terminologien fra rapporten, slik at kapittel 5 kan utgå ved neste revisjon

Førsteutgave
• Bør revideres når man har høstet en del erfaringer
• Signaler om mer europeisk standardisering innen inspeksjon pga rask

teknisk og analysemessig utvikling. Her bør vi delta og påvirke det som
kommer



Rapporten kan bestilles elektronisk eller på papir via Norsk Vanns hjemmeside
(gratis nedlasting for medlemmer)
https://norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen/produkt/864-a252-kummer-%E2%80%93-klassifisering-og-
tilstandsvurdering


