
Ny standard for vannkum og
forankring

Årsmøte RIN 2016



Dimensjonerende lastkrav PN 16

DN
Uten sikkerhetsfaktor Med sikkerhetsfaktor 1,2

100 33 kN 39 kN
150 68 kN 81 kN
200 116 kN 139 kN
250 176 kN 210 kN
300 248 kN 300 kN
400 430 kN 515 kN



Kraftig armert

• Armatur må være
dimensjonert for innfesting

• Konsoll må være
dimensjonert for
opptredende krefter

• Innfesting av konsoll i kum
må være dimensjonert for
opptredende krefter

• Kreftene i kummen må
overføres til passivt
jordtrykk



Større laster enn forutsatt

Vått areal dimensjonerer:
Resultantkraft=r2x3,14xPNx1,41
Di=300:152x3,14x21x1,41=21 tonn (25/30)
Di=518: 25,92x3,14x21=44 tonn
Di=700: 352x3,14x21=81 tonn (92)



RIN-prosjekt

Består av 3 deler:
• Kravspesifikasjon for prefabrikkerte

vannkummer
• Vedlegg 1: Statiske beregninger av

opptredende krefter
• Vedlegg 2: Prøvekrav og prøvemetode

(gjennomgås ikke)

Arbeidet er utgitt som VA-Miljøblad nr 112



Kravspesifikasjon-utdrag krav

1.0 Begrensninger
• Gjelder kun prefabrikkerte vannkummer, hvor armatur og

rørdeler er sammenbygget i kummens bunnseksjon
• Dimensjonsspekter DN100-400



Dimensjonerende
forankringskraft

Merk maksimal ugunstigste våt diameter som er lagt til grunn
for beregningen



Kummens styrkeklasse

Basert på 21 bars prøvetrykk og en temperaturendring på
∆T=-20°C, og en sikkerhetsfaktor på 1,2.



Dimensjonerende jordtrykk

• Kummen må overføre
kreftene til omgivelsene:



Dimensjonerende jordtrykk



Passivt jordtrykk



Diverse krav

• Prefabrikkerte vannkum skal
monteres innomhus i tørre og
varme omgivelser (Min 5 grader)

• Montør av armatur i kum skal
minimum ha ADK-kurs, men
spesialkurs kan erstatte ADK-kurs

• Det tillates ikke rørbend i kum
• Overflatebehandling (bl.a GSK-

standard for epoxy)
• Konsoll og kum kan dimensjoneres

teoretisk eller ved prøving



Vedlegg 1 – Statiske beregninger
av opptredende krefter

1. Trykkraft (resultant):

2. Impulskraft:

3. Termiske krefter, strekkfaste rør:

4. Tverrkontraksjonskraft:

5. Montasjekrefter ved flenseskjøt:

6. Krefter ved dimensjonsovergang

7. Trykkstøt



Vedlegg 1 – Statiske beregninger
av opptredende krefter

Type kraft
(DN300/360)

Størrelse
(tonn)

Før
(tonn)

Trykk 30,8 24,8

Termisk 6,8 -
Montasje 1,1 -
Sikkerhets-
faktor (1,2)

7,7 5,2

Sum 46,4 30



Produktutvikling



Flensekryss/T med festeører



Status VA-Miljøblad

• Mangler i VA/Miljøblad:
• System for dokumentasjon av

armatur og konsoll
• Monteringskrav og fasiliteter (krav

til innomhus montering)
• Kompetansekrav

(kompetansegivende
perfeksjoneringskurs – KPK)

• Merking, emballering og
håndtering

• Sluttdokumentasjon



Komplette krav til vannkum

• Komplettere og sluttføre
arbeidet som RIN v/Arve
Hansen initierte

• Målet er at alle
aktører/leverandører til
komplett vannkum
innarbeider krav og
dokumentasjon her

• Alle leverandører
behandles likt og
likeverdig

• Alle krav gitt i VA-
Miljøblad 112  må
tilfredsstilles



Innholdsfortegnelse

1. Innledning
2. Dimensjonering og prøving av armatur
3. Forankring av armatur i kum
4. Montering
5. Kompetansekrav
6. Merking, emballering og håndtering
7. Sluttdokumentasjon



2 Dimensjonering armatur

• Produsenten av armatur må dokumentere
innfesting:
• Ulefos (13 sider bilag):

• Standard ventil X og T kan
påmonteres økning to
dimensjoner opp

• Aquosus kan påmonteres
økning to dimensjoner opp

• Flenserørdeler med festeører
kan IKKE påmonteres
dimensjonsøkning



3.1 Forankring konsoll type
«Bjønn»

Minimum
Kumdim.

DN

Forankret
ventilstør
relse (DN)

Maks
lednings-

dim
DN

Maks våt
diameter

(mm)

Styrke-
Klasse
(Tonn)

Bjønn
type

Bolt-
avstand*

(mm)

1200 100 150 185 15 1 700x700
150 2

1400 100 200 255 25 1 700x700
150 2
200 3

1600 150 250 285 30 2 700x700
200 3 700x700
250 4 900x900

2000 200 300 360 45 3 700x700
250 4 900x900
300 4 900x900

2400-3000 250-400 400 435 65 4 900x900



Dimensjonering av konsoll
og kum



Prøving

Alle dimensjoner Bjønn er
godkjent av akkreditert 3.
partsorgan



3.2 Forankring konsoll type
Furnes/112

Minimum
kumdim.

DN

Forankret
ventilstør
relse (DN)

Maks
lednings-

dim
DN

Maks våt
diameter

(mm)

Styrke-
Klasse
(Tonn)

Furnes
type

Bolt-
avstand*

(mm)

1200 100 150 185 15 100 700x700
150 150

1400 100 200 255 25 100 700x700
150 150
200 200



Godkjente konsoller Furnes

Multikonsoll
For AVK DN400, PN10

• Styrkeberegning av
innfesting utført av Basal

• Styrkeberegning av
konsoll utført av DEC

Furnes/112
For DN100-200, PN16

• Styrkeberegning av
innfesting utført av Basal

• Styrkeberegning av
konsoll utført av DEC



4 Montering

4.1 Krav til innemiljø ved montering av armatur
Innomhus montering (min +5°C)
Det skal ikke forekomme annen
aktivitet i lokalene som kan påføre
blågods eller kum skade, slam eller støv

Det skal benyttes løftestropper av tekstil

Blågods skal plasseres på mykt underlag,
fortrinnsvis gummimatte



4 Montering

4.2 Minimumskrav til verktøy og utstyr
Momentnøkkel skal benyttes for å sikre korrekt montering
Armatur: 20-300 Nm
Armatur til konsoll: M24-1050Nm

M27: 1350Nm
Basal boltesystem: 1800 Nm

Vannkum skal ha utvendige løfteanker

Komplett vannkum skal veies med alt armatur med vektcelle, og vekten
skal merkes utvendig på kum.



4 Montering
1. Krav til innemiljø ved montering av armatur

4.3 Monteringsveiledning av armatur
Leveransen skal være komplett med bolter, skiver og muttere fra
samme leverandør av armatur og konsoll
Hver enkelt leverandørs monterings-
veiledning innarbeides i standarden

4.4 Reparasjonskrav
ved skade på
epoksy på armatur
og konsoll



5 Kompetansekrav

• Montør av prefabrikkert vannkum skal minimum
ha ADK 1-serifikat eller bedre kompetanse.

• I tillegg skal montør ha gjennomgått spesialkurs
(KPK-kurs*) med bestått eksamen.

• Læreplan skal utarbeides for hver enkelt
leverandør og være godkjent av
Rørentreprenørene.

* Kompetansegivende perfeksjoneringskurs, KPK, er basert på et
samarbeid mellom bransjeorganisasjonene VVP, Rørentreprenørene
Norge og aktuell produsent som kursarrangør



Skisse til læreplan



6 Merking, emballering og
håndtering

6.1 Merking
Vannkum skal ha innvendig merking på plastskilt.
Skiltet skal angi:
Kumprodusent: NOBI (eks)
Montert: 06/2016 (eks)
Armatur: Ulefos (eks)
Styrkeklasse: 25 TONN (eks) i henhold til VA/Miljøblad 112
Varenummer: YYYYXXXX (eks)
Konsoll: Type Bjønn (eks)

Vannkum skal merkes utvendig med både maks. tillatt vekt og faktisk vekt
av vannkum med armatur (totalvekt).



6 Merking, emballering og
håndtering

6.2 Emballering
Etter at armatur i kum er
ferdig montert og merket,
emballeres kum med
plasthette på toppen
av kummen.

Utstikkende PE-stusser skal
påsettes plasthette eller ters.



6 Merking, emballering og
håndtering

6.3 Lasting, lossing og transport av vannkum

All lasting og lossing skal utføres med Deha
løfteutstyr eller tilsvarende levert fra
kumprodusenten.

Ved håndtering må man vise spesiell aktsomhet
med eventuelt utstikkende rør.

For øvrig henvises til Basal leggeanvisning



7 Sluttdokumentasjon


