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1 Formål 
Formålet med dette dokumentet er å sørge for en konsistent og tydelig merking av vann og 

avløpskummer i Rana Kommune. 

2 Kummerking 
Alle kummer i Rana Kommune skal merkes med firkantet merkeskilt med refleksbakgrunn. Størrelse 

på skiltet skal være ca. 140 x 120 mm. Skilt skal være av type Kraftex K-15 eller tilsvarende 

(www.kraftex.no). Avstand og bokstavkode skal stanses inn på skilt med tegn som er 12-15 mm høye. 

Klistremerker monteres over stansing for bedre synlighet: 

 

Avstanden oppgis i meter med 1 desimal. Merkeskilt skal ha fargekode og bokstavkode som gitt 

nedenfor: 

Brannkum Vannkum Avløpskum 

   
Bokstavkode BK Bokstavkode VK Bokstavkoder: 

SP for spillvann 
OV for overvann 
AF for felleskum 
SF for sandfang 

Rødt skiltmerke brukes på 
vannkummer med 
slokkevannsuttak 

Blått skiltmerke brukes på 
vannkummer uten 
slokkevannsuttak 

Grønt skiltmerke brukes på alle 
typer avløpskummer. 

 

http://www.kraftex.no/
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2.1 Provisorisk merking 
Ved nyanlegg kan kummer merkes provisorisk under anleggsarbeidet. Det settes ned stolpe rett ved 

kum og monteres skilt med bokstavkode, men uten avstandstall. Når anlegget ferdigstilles gis skiltet 

sin endelige plassering og avstand stanses inn. 

3 Plassering 
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk, og skiltet skal normalt monteres i høyde fra 1.8 til 2.2 m fra 

bakkenivå. Skiltet monteres normalt på lysstolper, stolper for vegnavn, stolper for trafikkskilt og 

lignende. Når det ikke er stolper tilgjengelig, monteres egen skiltstolpe av 60 mm varmforsinket 

stålrør. Avstand fra skiltflate til senter kumlokk skal normalt ikke overstige 12 m. 

Det er ikke tillatt å feste skilt på privat eiendom som f.eks. gjerder, hus osv. 

4 Ansvar 
Ved nyanlegg og rehabiliteringsprosjekter skal merking av kummer være en del av prosjektet. Alle 

kummer skal være merket før anlegget tas i bruk (dvs. innen kommunal overtakelse). 


