
Sedimentasjonskum/ supersandfang 

Desentralisert – effektiv - bærekraftig 

 



 

 Sedimentasjonskum/ supersandfang Funke

Sedimenter, flytende og suspendert materiale 

Oppbevaringsområde 

ca. 200 l. 

Rør for vedlikehold og 

slamsuging 

Ledeplate 

for overløp 

Spiralfinne 

DN/OD 500 

 

Avløp 

DN/OD 250 

 

Tangentielt 

innløp 

Strømnings-

separator 

Sedimentvolum 

ca. 1000 l. 

Sedimentasjonskum/ supersandfang 

Overvann fra trafikk, takareal, avhengig av sted 

og andre forhold, inneholder sedimenter flytende 

og suspendert materiale. Med Funke 

sedimentasjonskum/ supersandfang klarer man å 

«fange» såkalt filtrerbare stoffer(AFS). 

Effektiviteten avhenger av størrelsen på det 

tilknyttede arealet og kan som eksempel 

A=3.000m2 være ca. 70 %, testet under 

prinsippene til det tyske instituttet for 

konstruksjonsteknikk(DIBt) med stoffet Milisil W4. 

Regnvannet som har passert gjennom 

sedimentasjonskummen havner i arealkategori I 

og II i gul utskrift DWA-A 102.   

 

Monolittisk produsert               

Funke sedimentasjonskum er laget av Funke 

korrugert rør DN 1000. Essensielle komponenter 

i kummen inkluderer et tangentielt innløp, et 

vertikalt rør med integrerte spirallameller, en 

strømningsseparator og en ledeplate for overløp 

ved utløpet.  

Sedimentasjonskummen er konstruert for et 

tilkoblet areal på opptil 3000m2. Kummen, 

inkludert avlastningsplaten på toppen, har en 

total høyde på ca. 3,20m. Høydeforskjellen 

mellom innløp og utløp er ca. 0,80m og 

dreneringsdybden er på ca. 1,50m.    

Lavt vedlikehold       

Vedlikehold av sedimentasjonskummen er lav, 

avhengig av graden av belastning, da det 

benyttes slamsuger ved tømming.   



 

effektiv tilbakeholdelse 

Skjematisk presentasjon 

av sedimentasjonskum 

(sett i snitt) All informasjon 

i mm.  

*for større overdekning, er andre høyder mulig 
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Testrapport BÖL – 

Bodenökologisches 

Laboratorium Bremen 

Ltd.  

Funksjon         

Overvannet/regnet renner inn 

sideinnløpet i 

sedimentasjonskummen. Spesielt 

ved store belastninger vil 

strømningshastigheten skape 

rotasjonsbevegelse gjennom 

innstrømningen av vann, der 

sedimentene sakte synker ned 

gjennom den kjegleformede 

strømningsseparatoren og ledet ned 

i bunnen av kummen. 

Hydrostatisk trykk fører til at 

overvannet ledes oppover gjennom 

spirallamellene i 

sedimenteringsakselen. 

Spirallamellene sikrer at 

sedimentene i overvannet får en 

minimal fallhøyde. De gjenværende 

sedimentene i overvannet synker 

ned på spirallamellene før vannet 

renner over. 

I den øverste delen av kumkroppen er det montert en vegg som 

virker som en dykker ved utløpet. Denne er konstruert med mulighet 

for overløp ved høy belastning. Flytende og suspendert materiale 

som blir med over kanten fra spiralfinnene i senter av kummen 

holdes igjen før vannet føres til utløp. 

 



 

Rensing og enkel håndtering  

     av overvann 

I 2000 ble «Europaparlamentet og rådets direktiv 

2000/60/EF om etablering av rammer for en felles 

vannpolitikk i EU» (WFD-vanndirektiv), 

utarbeidet. Et erklært overordnet mål for WFD er 

beskyttelse og bruk av vannets økosystemer. En 

betydelig andel av skadelige stoffer føres med 

overvannet og videre i vannets økosystem. Tiltak 

for å bremse utfelling av skadelige stoffer fra 

arealer som tak, asfalterte areal, og andre 

områder er dermed et godt tiltak før videre 

utslipp, og blir en stor bidragsyter til å 

opprettholde eller oppnå en «god tilstand» på 

overvannet. De filtrerbare stoffene defineres som 

referanseparameter i gul utskrift i DWA-

arbeidsark A 102.  

Dette kan gjøres med en optimalisert eller 

forbedret sedimentering og fjerne stoffene fra 

vannets økosystem.  

I tillegg til sentrale tiltak mot behandling av 

overflatevann som fordrøyningsbasseng, jordfilter 

og renseanlegg, kan man med disse tiltakene 

desentralisere eller semisentralisere løsningene 

for rensing av fine forurensede partikler(AFS) fra 

tak, veier og parkeringsareal. Avhengig av krav til 

behandling av områdene, finnes det ulike 

modeller som innsatsfaktorer for å tilfredsstille 

kravene. 

Som eksempel, henvises det til testverdiene til 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV), før utslipp til grunnvann(infiltrasjon). 

Med utgangspunkt i dette, anbefales det bruk av 

systemer med DIBt-godkjenning, som er godt 

testet og med dokumentert effekt. For utslipp av 

overvann kan en autorisasjon med bakgrunn i 

DIBt-testene oppnås, selv med lavere kapasitet. 

Effektiviteten for en installasjon kan beskrives for 

nåværende tidspunkt som «D» til DWAM 

153(kvalitativ uttalelse). I dette tilfellet, jo mindre 

verdi, desto høyere forventet grad av behandling. 

Med bakgrunn i dette kan man tilpasse løsninger 

fra Funke Kunststoffe GmbH(se oversikt). 

Oversikt over Funke-Systemer for behandling av overvann 

              
Industrivegen 36, 2680 Vågå                

Tel.: +47 97420101/+47 97430101                    

e-mail: va-systemer@va-systemer.no 

Modell             Avløpsinnsats               Avløpsinnsats           Kum   Kum  Infiltrasjonsrenne

  

Kapasitet  

Utslipp til grunnvann  

Behandling/rensing av 

overvann  

Overføringsverdi i 
henhold til DWAM 153 

(anbefaling)  


