
Alt innen kummer og sluk

Kumrehab
NoDig
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DAGENS UTFORDRING:
• Innlekk av vann i spillvannsnettet
• Utlekk av kloakk
• Korrosjon og forvitring
• Merkostnader pumpestasjoner og renseanlegg
• Sårbar kapasitet ved ekstremvær

LEKKASJEREDUKSJON:
«Vi anbefaler å øke innsatsen for å oppgradere 
og fornye vannledningene med vekt på lekkasje-
reduksjon.»
Norges Tilstand – 2015

Knust betong, vann lekker inn.

Reparasjon av knust betong.

Tetting av skjøter og sprekker. Ferdig renovert kum.



FORDELER VED NoDig 
KUMREHAB:
• Vesentlig kostnadsbesparelse
• Kortere anleggstid fører til mindre ulemper

for trafi kk, naboer og publikum

Da ikke to kummer er like eller skadeårsak er 
lik, foretas først en visuell vurdering. Kummen 
rengjøres, skjøter og sprekker tettes. Til slutt blir 
overfl aten sprøytet med en fi berarmert betong 
tilsatt additiver. Denne tetter også mikrorevner 
og porer i eksisterende betong. Resultatet blir en 
forsterket kum som forlenger levetiden og gir god 
økonomi for oppdragsgiver.

VI UTBEDRER OGSÅ:
• Bunnseksjoner
• Pumpehus
• Andre spesialkummer
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Knust bunnseksjon.

Nyrenovert bunnseksjon.
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Kumrehabilitering:
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Vårt søsterselskap Gategodsgutta er spesialister på:
• Justering av kumrammer
• Rehabilitering av kummer
• Betongtetting
• Sprekkreparasjon i vei
• Plassvedlikehold
• Demo og opplæring

Ta kontakt med Børge eller Kristian for mer informasjon

Gategodsgutta

Kontakt oss for ytterligere produktinformasjon, 
brukerveiledninger og priser:

Børge Arnesen
Produktsjef
borge@arstec.no
+47 458 68 888
Knivsøveien 16,
1788 Halden

Kristian Fjæra
Regionansvarlig 
vestlandet
kristian@arstec.no
+47 919 03 860
Leirvikflaten 15,
5179 Godvik

• Rehabilitering av kummer
• Justering av kumrammer
• Betongtetting

ER SPESIALISTER PÅ:

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller priser:
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Vårt søsterselskap Gategodsgutta er spesialister på:
• Justering av kumrammer
• Rehabilitering av kummer
• Betongtetting
• Sprekkreparasjon i vei
• Plassvedlikehold
• Demo og opplæring

Ta kontakt med Børge eller Kristian for mer informasjon

Gategodsgutta

Kontakt oss for ytterligere produktinformasjon, 
brukerveiledninger og priser:

Are Strand Jan-Erik Hjälmhult
Driftsleder
jan.erik@gategods.no
+ 47 905 41 554

VEKTLEGGER:
• Kvalitet
• Kundeservice
• HMS

Daglig leder 
are@gategods.no
+47 982 04 283




