
 

Kjell Einar Liane, Driftsleder 

avløp Kristiansand kommune 

 

Dyktige fagfolk fortjener ros, og 

Gategodsgutta fortjener all den ros jeg kan 

gi.  

-Jeg skulle ønske at jeg hadde mer penger 

til disposisjon, slik at jeg kunne brukt de 

enda mer. Behovet for renovering av 

kummer er stort i vår kommune. 

Gategodsgutta har så langt rehabilitert ett 

femtitalls kummer og dessuten coated 

betongrør under veier. Firmaet har også 

rehabilitert steinsatte kummer, som de 

har sprøytet med betong. Gamle og slitte 

kummer har fått et nytt liv, slik jeg ser det, 

sier Liane. 

-Dette er et firma som leverer 

håndverksmessig arbeid på høyt nivå, og 

de holder hva de lover. Derfor opplever 

jeg at vi får god valuta for våre 

investeringer på dette feltet.  

Skifting av kummer er kostbart. Siste 

oppdrag var fornyelse av 18 kummer til en 

samlet kostnad tilsvarende etablering av  

 

 

 

 

4-5 nye kummer. Med den metoden og de 

produktene Gategodsgutta benytter vet 

jeg at en renovert kum vil holde like lenge 

som en ny kum.  Dette er et firma jeg 

egentlig ikke ønsker å anbefale for sterkt 

til andre, for jeg ville gjerne at de kom 

tilbake til Kristiansand samme dag som jeg 

legger inn bestilling.  

Jeg setter pris på det samarbeidet vi har 

hatt, og den gode kommunikasjonen vi har 

hatt hele veien. Det er heller ikke et minus 

at de leverer betongprodukter som langt 

overstiger det vi tidligere har vært vant til.  

Vi har også benyttet Gategodsgutta til å 

montere floatringene som er utviklet for å 

overføre trafikkbelastningen ned i 

veikroppen i stedet for ned til en toppring 

eller kjegle. Dermed følger rammen 

veibanens bevegelser gjennom årstidene, 

og dette betyr igjen reduserte 

vedlikeholdskostnader i det lange løp. Vi 

har investert et 60-talls slike ringer, som vi 

føler oss trygge på vil forlenge levetiden  

 

 

 

 

på gategodset og dermed redusere våre 

driftskostnader.  

-Min konklusjon er at jeg er 100 prosent 

fornøyd med Gategodsgutta, og ønsker å 

benytte de mest mulig for å spare penger 

på vårt årlige vedlikeholdsbudsjett, 

avslutter Liane. 

 

Bildet: Det er ikke et minus at Gategodsgutta 

leverer betongprodukter som langt overstiger 

det vi tidligere har vært vant til, sier driftsleder 

avløp, Kjell Einar Liane, i Kristiansand 

kommune. 

 

 


