
alhaug   avlastingsrepos for 
 gatekummer 

 
 Ill.:  prinsippskisse avlastingsrepos med  helsveiset gitterrist type SP 3045

 
 
 Produksjonsmåte / teknisk system 
 

alhaug  avlastingsrepos for gatekummer er laget 
 som et repos i to deler, en del dekkende 1/2 
 sirkel av kummens innvendige åpne flate, 
 samt en del som dekker 1/4 sirkel av flaten. 
 Reposet er utformet på denne måte for å 
 kunne tres igjennom mannhullet i kummens 
 åpning på max 598 mm. 
 

 Reposene er produsert av  gitterrister type SP 
 3014 30/2, eller type SP 3045 30/2, for å ha 
 en slkihemmende gangoverflate, samtidig som 
 rister er en åpen belastningsbærende 
 konstruksjon og derved er lette å spyle og 
 holde rent. 
 

alhaug  avlastingsrepos for gatekummer festes i 
 kummens side med et "skjørt" påsveiset   
 gitterristener runde sider, og derved integrert i 
 reposene. Dette skjørtet er laget av cxa. 80 x  5 
 mm flattstål,  hvor det er forborret boltehull  
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 for tilbolting med ekspansjonsbolter i 
 kummens side.  
 

 I reposenes rette sider er det påsveiset og 
 integrert en stålvinkel, dels for å feste 1/4 
 sirkelreposet til 1/2 sirkelreposet på en 
 belastningsteknisk forsvarlig måte, samt for å 
 oppta horisontalkrefter fra leidere som 
 forutsettes festet til disse sidene ved en 
 koppkonstruksjon som festes med bolter 
 gjennom   vinkelstålet. Konstruksjonen er 
 beregnet for vanlig gangtrafikk. 
 

 Det er mulig å feste reposet i hvilken som 
 helst posisjon inne i kummen. Dette ha 
 spesiell betydning når kummens dybde vil 
 forutsette bruk av flere reposer under 
 hverandre. Dermed er det i slike tilfeller 
 dermed mulig å lager vekslinger for leideren 
 som fører ned i kummen.   
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              2. 
 
 Gitterrist type SP 3014 
 

 

Støttestav

Bærestav  
 

alhaug  avlastingsrepos for gatekummer  kan 
 leveres med flere forskjellige gitterristtyper, 
 imidlertid vil en i praksis velge type SP 3014, 
 med maskevidde 30 x 14 mm lysmål, og som 
 forhindrer objekter over 14 mm Ø å falle 
 igjennom ristverket. Dette er i henhold til 
 Arbeidstilsynets regler for bruk av gitterrister 
 der hvor det arbeides under gitterristdekker. 
 

 Dersom det ønskes ytterligere sikring mot 
 fallende objekter, kan ristenes skjørt også 
 forlenges over ristoverflaten, og dermed også 
 fungere som fotlist. Derved forhindes at 
 objekter uforvarende kan spakes over 
 gitterristkanten, og falle ned på personer som 
 arbeider under ristdekket.  
 

 Design. 
 

 Nedenfor er det tegnet skisser for utførelsen av 
alhaug  avlastingsrepos for gatekummer for 

 kumdiameter 1000 mm og 1200 mm, begge 
 utført med tanke på en maksimal åpning i det 
 overforliggende mannlokk på ca. 598 mm. 
 Reposenes bredde er flatet ut på midten av 
 periferien, for at det kan tres gjennom 
 mannlokket, samtidig som det ikke har 
 nevneverdig innflytelse på reposets 
 belastingsopptagende evne.  
 

 I tillegg vil en slik avflatning av reposets periferi 
 utligne eventuelle måltoleranser i kumrørets 
 indre periferi, slik at reposet enklere kan 
 monteres i kummen. 
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