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Disposisjon

• Rapportinnhold

• Veiledning, krav til utstyr og utførelse

• Rapportering

• Tilstandsvurdering

• Enkel manuell registering med kamera og 
skjema, eller bruk av kumskanner med 
rapportgenerator?

• Status for rapporteringsprogram og 
ledningskartverk

• Behov / videre arbeid



Rapportinnhold

• Veiledning
Avgrensing, formål, utstyr, utførelse, forarbeid og rapporteringsrutiner

• Manuell inspeksjon
Forutsetninger, rapportering, observasjoner

• Detaljert kuminspeksjon
Registering av konstruksjonen, rapporteringssystem

• Rapportering
Administrative detaljer, observasjoner detaljert kuminspeksjon

• Tilstandsvurdering
2 varianter



Veiledning (mye likt rørinspeksjon)

• Avgrensing 

• Enkle prefabrikkerte eller plasstøpte kummer

• Klassifisering og tilstandsvurdering skal passe for alle kommuner

• 5 inspeksjonsformål

• Feillokalisering

• Planmessig kartlegging av tilstand

• Detaljplanlegging for rehabilitering

• Kontroll av nyanlegg

• Tilsyn av viktige kummer

• Ambisjonsnivå

• Manuell kuminspeksjon – med kamera og fokus på betydelig feil å mangler

• Detaljert kuminspeksjon – registering av de fleste forhold i kummen, utført med kumskanner el.



Veiledning

• Krav til utstyr (kamera og kumskanner)

• Skal være tilpasset kummen, spesielt belysning

• Fargebilder eller fargeopptak

• Forarbeide

• Kummen tømmes for vann før inspeksjon

• Rengjøring avhenger av inspeksjonsformålet

• Inspeksjonsrutiner

• Rapportering iht. standard-definisjoner

• Entydig rapportering / ikke synsing eller meninger

• Uklarheter / usikkerhet kommenteres

• Alvorlige feil dokumenteres med foto

• Kumeier og operatør avtaler avvik eller reduserte krav i forkant av inspeksjonen

• Inspeksjonsfiler skal lagres i 3 år (ekstern utførelse)



8 punkter for god kuminspeksjon
(minimumskrav ved skanning)



Manuell kuminspeksjon

• Forutsetning: Forenklet rapportering, feillokalisering eller planmessig tilstandskartlegging

• Inspeksjon: Alvorlige feil og mangler rapporteres og dokumenteres med bilder. Registreringer og bilder 
knyttes til aktuelt objekt i digital VA-database (kamera og nettbrett). Separat rapport for hver kum

• Observasjoner: Angitt i tabell





Detaljert kuminspeksjon

• Registering av kumkonstruksjonen

• 44 observasjoner (26 for ledninger)

• Posisjonsbestemmelse

• Observasjonens utstrekning

• 26 feilkoder

• 16 konstruksjonskoder + 2 andre

• Gradering 1 – 4

• Plassering og karakterisering

• Dokumentasjon: separat rapport pr kum







Tilstandsvurdering – detaljert kuminspeksjon



Skadepoeng – Skadeklasser - Tiltaksklasser

Skadepoeng:

Vektingstabell:



Tilstandsvurdering
– manuell kuminspeksjon

• Utføres iht. Norsk Vann rapport 220/2016

• ROS analyse utføret av kumeier

• Inspeksjonsdata benyttes til vurdering av 
kandidater til kritiske kummer (3 trinn)

• Kan også brukes for detaljert 
kuminspeksjon



Status for rapporteringsprogram og ledningskartverk

• WinCan VX, siste versjon 11.015
Kan rapportere detaljert kuminspeksjon og beregne skadepoeng.

Er begynt og tas i bruk denne våren.

Har ikke dataeksport til Gemini VA og Norkart.

• Gemini VA
Manuell kuminspeksjon er under uttesting hos en kunde. Man ønsker å involvere referansegruppen og få den testet ut hos flere 
kommuner før den legges ut som standard kodeverk i dagboka.

Detaljert kuminspeksjon er ikke laget.

• Norkart
Manuell kuminspeksjon er utarbeidet. Det kan legges inn tilstandsvurdering av kummer, med tilstandsklasser. Rapporten 
knyttes til kummene som vedlegg.

Detaljert kuminspeksjon er ikke laget.



Valg av inspeksjonsmetode

• Manuell kuminspeksjon

• For mindre og mellomstore kommuner som har begrenset antall kummer

• Er i en oppstartsfase hvor man ønsker å få en rask oversikt over alle kummer og verstingene

• Detaljert kuminspeksjon

• For kommuner som har veldig mange kummer

• Der man ønsker detaljert informasjon om den enkelt kum

• Der man har mange kummer og ønsker en automatisert utvelgelse og visualisering av kummer ut fra tiltaksbehov

• På sikt «ja takk, begge deler»



Behov / videre arbeid

• Rapporten er 1. versjon og bør revideres ut fra erfaringer og 
tilbakemeldinger om noen år.

• Utvekslingsformat for dataflyt fra kuminspeksjon mellom 
rapporteringsprogram og ledningskartdatabaser er ikke beskrevet for 
detaljert kuminspeksjon (kumskanning). Vanskeliggjør effektiv bruk. Bør 
gjennomføres som et fellesprosjekt mellom Norsk Vann og Rørinspeksjon 
Norge. Kumeierne må ta initiativ! 

• Kapittel 5 inneholder ord og begreper for beskrivelse av kummer. Dette er 
meget mangelfullt beskrevet i SOSI-koder. Alle ord og begreper fra 
rapporten bør innarbeides i SOSI-standarden av Kartverket.



Rapporten kan bestilles / 
lastes ned fra Norsk 
Vanns bokhandel
https://va-
kompetanse.no/bokhandel/


