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Driftskontrakt Romerike vest som eksempel
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Sandfang dagens driftskontrakt Romerike vest

Hovedtrekk i drift av sandfang
● Statens vegvesen har 5-årige kontrakter på drift- og
vedlikehold av fylkesveger og riksveger
● Oppgaver spesifisert i detaljert kontrakt
● Hvert sandfang/kum skal inspiseres og tømmes minst en
gang i løpet av kontraktsperioden – 1/5 hvert år
● Kan ha egen liste over kummer med behov for hyppigere
tømming
● Tømte kummer merkes eller rapporteres på egen liste
● Masser suges opp og leveres godkjent deponi
● Ved vask/tømming skal det kun brukes vann fra kommunalt
ledningsnett (ikke standardkrav)
● Det er ikke lagt inn vurderinger i fht. resipient
● Hovedtyngden av overvann infiltrerer i grøfta
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Krav i konkurransegrunnlag – nye kontrakter

Rutine ved rensk og slamsuging av kum
● Omfang av arbeidet måles som antall tømte kummer,
kummer merkes eller det leveres liste
– SVV angir antall og hvor det skal inspiseres/tømmes
hvert år
– Betaling ut fra antall tømte kummer
● Dykkerens tilstand og funksjon skal kontrolleres og evt.
rettes opp/skiftes
● Kostnader med deponering av avfallsmasser dekkes av SVV
mot regning – sikre forsvarlig levering
– Tidligere dokumentert gjennom EN’s avfallsplan
● Krav om basiskarakterisering etter avfallsforskriften før
deponering
● Generelt krav om inspeksjon av vegnettet – skal også fange
opp kummer som krever vedlikehold utover fast rullering
● Kan legge inn spesielle krav i den enkelte kontrakt – eks.
vannkilde - gjennom ytre miljøplanen
13.03.2018

Mer om krav i gjeldende kontrakt Romerike vest – utgående

Generell inspeksjon
● Innløpskonstruksjoner for stikkrenner og kummer må
holdes åpne til enhver tid
● Oppslammingstid vil variere mellom kummer ut fra
– Antall kummer i serie
– Tilknyttet sluk i lavbrekk?
– Sandfangsvolum
– mm
● For kummer nær kapasitetsgrense eller inntak/rist som
erfaringsmessig lett blir tettet (løv, kvist, søppel mm)
– Renske innløp/rist hver høst eller oftere
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Mer om gjeldende kontrakt Romerike vest – utgående

Inspeksjon av enkeltkum
● Hver kum skal inspiseres og registreres i kontraktsperioden
av EN
– Skriftlig dokumentasjon
– Stedsangivelse med bilder og beskrivelse av tilstand
– Tilslamming, skader/funksjon, sikkerhet,
fremkommelighet, fremtidig vedlikehold, miljø og
estetikk
– Merking av kummer som skal slamsuges, strips og GPS
– Melding til BH før og etter tømming
● Registreringer og rekkefølge etter avtale med BH
● 1/5 hvert år – 800 kummer og 500 stikkrenner
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Mer om krav i gjeldende kontrakt Romerike vest – utgående

Kum - registrering av tilstand og tømming
● Registrere slamhøyde før slamsuging
● Slam fjernes om forventet slamhøyde ved neste ordinære
inspeksjon antas å være < 20 cm under avløp
● Oppslamming av kummen skal være < 50 % av kummens
sandfang – maksimalt til 20 cm under utløpet
● Alle kummer med skader skal registreres – vurder om
utbedres straks eller på sikt
● Sandfang tømmes helt for slam og faste gjenstander –
muliggjør god inspeksjon
● Slamfritt vann tillates tilbakeført kummen
● Kontrollere at utløp er åpne – behov for spyling
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Håndbok N200 Vegbygging (2014)

Sandfangskummer
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Håndbok N200 Vegbygging (2014)

Sandfangskummer forts.
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