


Fakta

• Hva har vi gjort før

• Hva er vi gang med?

• Noen fakta

• 449 stk sandfang med sluk 

• 298 stk sandfangkum. 

• Total lengde kommunal vei 119 km inkl

• Løsninger i samarbeid med Norkart

• Gis-line

• Norkart VA Felt

• Komtek VA Privat

• Norkart Slamtømmer felt









Sandfang  lagt inn i KOMTEK VA Privat





Litt info om planlegging

• Alle Sandfangene kan legges i en eller flere roder som 
brukes til planlegging av tømminger

• Er det mange sandfang, kan det være gunstig å dele dette 
opp ut fra geografisk plassering (Eksempel på rode under)



Anlegg på rode vist i kartet i 
Slamtømmer felt



Oppdrag på 
brettet i bilen -

• Oppdragslista 

Oppdragslista viser alle oppdrag 
koblet til en sjåfør

Og det finnes valg for bil som man 
kjører med



Oppdragsvisning
Et åpen oppdrag med anleggene som 
er koblet til dette spesifikke oppdraget

Liste med anlegg til høyre i bildet med 
anleggene vist i kartet



Åpnet anlegg på 
brett
Bildet viser åpnet anlegg på brettet i 
bilen. Anlegget er vist i et ortofoto

Opplysningene om anlegget som 
ligger i KOMTEK VA Privat, ligger til 
høyre i skjermbildet



Tømmebildet
Skjermbildet som viser det som 
kommer opp når Sjåføren velger 
«Tømming» i bilen

Type tømming – settes til standard, 
men kan endres av sjåfør (til f. eks 
nødtømming, bestilt tømming osv)

Tømmedato og klokkeslett settes 
automatisk

Sjåføren kan også legge inn

Slangeutlegg

Høydeforskjell

kommentar



Endre 
anleggsdata
Sjåføren kan også endre noen 
anleggsdata.

Slik som 

Innhold

Adkomst

Materiale

Volum

Plassering

Dersom dere ønsker å sette nye 
koordinater på et anlegg, så kan dette 
gjøres ved å bruke en funksjon som ligger 
på telefonen. Der er det mulig å fangste 
koordinater som oppdaterer 
koordinatene til anlegget.



På telefon
Fra telefonen kan dere 
registrere avvik med 
bilde tilkoblet avviket



Skjermbilde 
telefon
Fra telefonen kan dere også registrere 
posisjonen til et anlegg/Sandfang

Presisjonen kan bedres ved å koble til 
en GPS-forsterker



Takk for meg! 
br@nittedal.kommune.no


