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Sikkerhet i kum 

• Prosjektbeskrivelse 
• Godkjent forankring 
• Arbeid under trykk 
• Oppfylling av ledningsanlegg 
• Hvem har ansvar 
• Reklamasjon 

 



Rørinspeksjon Norge 
Vannkummer 

En tryggere arbeidsplass 





På vegne av Rørinspeksjon – Norge har Yngvar Heimstad og Arve Hansen sammen med Tom A. 
Karlsen hatt ansvaret for rapportering og koordinering av arbeidet med rapport om kumsikkerhet. 

Vannkummer, -en trygg arbeidsplass 

13.11.14 (Oppdatert. Opprinnelig versjon 13.09.14) Prosjektet «Kumsikkerhet» i regi av 
Rørinspeksjon Norge er nå endt ut en endelig versjon av sluttrapporten. Forrige utgave kom i august. 
Denne er nå noe justert etter flere innspill. På vegne av Rørinspeksjon–Norge har Tom A. Karlsen 
(COWI as), Yngvar Heimstad (pensjonist) og Arve Hansen (VA teknikk as) hatt ansvaret for 
rapportering og koordinering av arbeidet.  

Resultatet av denne rapporten er meldt inn som forslag til innarbeidelse i systemet for VA-/Miljø-
blad. For å sikre kompetansen hos personell som skal montere prefabrikkerte vannkummer i henhold 
til denne kravspesifikasjonen, vil det overfor Norsk Vann bli fremlagt et forslag om administrasjon og 
oppfølging av et «Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs» (KPK-kurs), med teori og praksis over 
en arbeidsdag, opplyser Arve Hansen 



Prosjektbeskrivelse 

• Egenregi uten tegninger eller 
beskrivelse (smørbrødliste) 

• Prosjektert av konsulent 
• Feil dimensjonert konsoll 

 



Godkjent forankring 

• Hva er godkjent forankring 
• Beregne krefter i forhold til 

dimensjon og størrelse på kum 
• Pre-fabrikkerte kummer 
• Plass-støpte kummer 













Oppfylling og trykkprøving av ledningsanlegg 

• Kum skal være komprimert helt 
opp til kumtopp 

• Sjekke, etterstramme boltefester 
på kum-konsoll 

• Riktig oppfyllingshastighet 
• Utlufting av ledningsanlegg 

 



Hvem har ansvar? 

• Manglende kompetanse 
• Fraskriver seg ansvar 
• Overlater ansvaret til utførende 

og betongleverandører 
• Reklamasjon 
• Opplæring – kurs 
• Kommunene må sette krav 







VA miljøblad 112/2015 Kum-sikkerhet 







Bruk av riktige bolter 
Her ser vi hva som skjer ved bruk av feil 
bolter. Skulle testes på 65 tonn, men allerede 
ved 40 tonn skjer dette. 



Løsninger for tilkobling av stikkledninger 







Manifoil med 5 til 12 uttak 
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