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Klimapåvirkning 

• Økt temperatur og nedbør 

• Økt havnivå 

• Tetter flater i byer / økt urbanisering 

• Økte overløpsutslipp + tilbakeslag 



 
 

Slamavskiller Ersfjord +++  

Pumpestasjoner som påvirkes 





Røde punkt viser kummer som ligger 
lavere enn kote +3,0 
Ca. 600 kummer totalt 



• Inntrenging i selve kummen 

• Inntrenging via stikkledninger 

• Inntrenging gjennom kumlokk 



Hva gjorde/gjør vi? 

• Forespørsel om hovedoppgave fra HIN 2009 

• Steinsentre AS «har et produkt…….» 

• Testet ut ca. 70 kummer pr. 2013 

• Samarbeider med Kongsberg Esco m/ 

«Aquosus» 





 
 



Betong Vanntetting og 
Krystallisering med Xypex ™  
 Behandlingen er en unik kjemisk 

behandling for vanntetting og beskyttelse 
av betong.  

 Xypex brukes for vanntetting av kummer, 
reservoarer, kloakk og vannbehandlings 
tanker, m.m.  

 Den kan brukes både på indre eller ytre 
overflate med samme resultat. 
 

 



 
• Motstandsdyktig mot de fleste aggressive stoffer, 

pH 3-11 konstant kontakt, pH 2-12 periodiske 
kontakt. 

 
• Tillater betongen å puste, som forhindrer  

fuktoppbygging.  
 

• Kan ikke punkteres. 
 
• Påføres fuktige miljøer. 
 
• Produktene er giftfri, og kan brukes på 

betongkonstruksjoner som inneholder drikkevann 
eller er i kontakt med næringsmidler.  





Illustration of crystalline reaction 



INNTREGNING AV SJØVANN 



Skogåsveien 



AVLØPS KUMMER 



AVLØPS KUMMER 



AVLØPS KUMMER 



VANNKUM 



Rehab Kum med Aquosus 



  
VANN KUM m/TILBAKESLAGSVENTIL 



Forsterkning av kum 

Innvendig forsterkning 
av kum med 1-5 cm 



No Dig har følgende  miljøgevinster 
 
•  Unngår støy i området. 
 
•  Trafikk blir minimalt hindret i prosjektperioden. 
 
•  Ingen avstenginger ved rehab av kummer. 
 
• Renoveringskostnader er rundt halv pris av 

utskiftning. 
 
•   Miljøregnskap når man skifter ut kummer                  

ca kr. 40 000.- pr. kum 
 



NO-DIG 
Reparasjoner kan gjøres selektiv og permanent, 

uten å skade miljøet 
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