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OM OSS 
Olimb er en betydelig aktør innen 
vann og avløpssektoren i Norge. Vi har 
spesialisert oss på fornyelse av rør og 
etablering av nye rør. Dette gjør vi uten å 
grave i grunnen eller rive i bygninger. 
Selskapet ble etablert i 1957 og har i alle 
år vært en betydelig aktør også innen 
boring i fjell og løsmasser.

Sammen med en rekke aktører 
i norsk vannbransje utgir vi denne 
bestiller håndboka, først og fremst for å 
bidra til økt kunnskap om gravefrie 
metoder i det offentlige markedet. 
Sammen vil vi bidra til å bygge norsk 
infrastruktur på en bærekraftig måte. Det 
gjør vi blant annet gjennom økt 
bestillerkompetanse innen det som kalles 
gravefrie metoder eller NoDig.

Med NoDig-metoder fornyer vi rør eller 
etablerer nye rørtraséer både for offentlig 
og privat sektor. Tilsvarende utføres også 
rørfornying inne i boliger og leiligheter 
med minst mulig riving. Rørfornying eller 
etablering av nye rør i det offentlige 
ledningsnettet utendørs gjennomføres 
også med minst mulig graving. 

Olimb ble det første norske selskap 
som oppnådde Teknisk Godkjenning fra 
SINTEF Byggforsk. Vi har vært 
initiativtager til å øke kompetansen innen 
rørfornying i Norden og deltar aktivt i en 
rekke ulike faglige fora for å fremme enda 
bedre kvalitet innen dette fagområdet. 

Olimb er den største aktøren innen 
rørfornying og styrt boring - både i det 
private og det offentlige markedet i Norge. 
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   Vår første rørtrykking ble utført i 1969, 
og de første strømpeforingene som ble 
benyttet innen rørfornying ble produsert i 
England i 1976. Olimb var medeier i dette 
produksjonsselskapet. Disse 
strømpeforingene er fortsatt i bruk, og er 
et bevis på at kvalitet alltid har stått i  
høysetet i Olimb.

Mer om oss på
www.olimb.no
www.rorfornying.no
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FORORD
Vannbransjen i Norge sørger for rent 
vann i springen og i naturen. De tekniske 
anleggene som trengs for å levere vann- 
og avløpstjenestene, er en avansert og 
kostnadskrevende infrastruktur som 
har vært under utvikling og utbygging i 
Norge siden rundt 1850. Det har gjen-
nom lang tid vært nødvendig med store 
investeringer i nye ledningsanlegg for å 
kunne tilby vann- og avløpstjenester til 
en stadig voksende befolkning. Samtidig 
har det blitt investert store summer i 
stadig mer avanserte behandlingsanlegg 
for drikkevann, avløpsvann og slam i 
takt med strengere myndighetskrav. 
Denne satsingen har delvis skjedd på 
bekostning av å fornye det eksisterende 
vann- og avløpsnettet. 

Utfordringene vi ser i dag med 
høye lekkasjer fra vannledningsnettet 
og overbelastede avløpsledninger 
som følge av mer ekstremnedbør, 

aktualiserer behovet for en offensiv som 
øker fornyelsestakten i det eksisterende 
ledningsnettet for vann og avløp. «Norsk 
Vanns arbeidsgruppe for ledningsfor-
nyelse» har utredet problemstillingen 
og anbefaler en årlig fornyelsestakt 
på nasjonalt nivå frem til 2040 på 1,2 
prosent for vannledninger og 1,0 prosent 
for avløpsledninger. Dette er en dobling 
i forhold til dagens fornyelsestakt og 
vil kreve store ressurser. Og «one size 
does not fit all» - behovet for fornyelse 
vil kunne variere mye fra kommune til 
kommune. 

Det er viktig at nødvendig fornyelse av 
vann- og avløpsnettet i årene fremover 
gjøres på en bærekraftig og kostnads-
effektiv måte. Det har i de senere årene 
vært en spennende teknologisk utvikling 
på området, blant annet har det kommet 
på markedet en rekke såkalte gravefrie 
løsninger. En del kommuner har tatt 

slike metoder i bruk, men fortsatt er 
det mange kommuner som ikke har 
inkludert gravefrie løsninger som en 
del av sin «verktøykasse» ved utforming 
av anbudsgrunnlag. Det er viktig med 
kunnskap om de nye gravefrie metodene 
som alternativer til tradisjonell opp-
graving og utskifting av ledningene. Det 
er også viktig å få frem erfaringer med 
bruk av metodene og anbefalinger om 
best praksis. «ABC for gravefri framtid» 
er et positivt bidrag til økt kunnskap 
om gravefrie løsninger som tilbys på 
markedet i dag. 

Toril Hofshagen
Direktør i Norsk Vann

September 2015
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01 HVA ER NoDig?
NoDig, eller på norsk: Grøftefri rørlegging, er en internasjonal aktivitet som samordnes blant 
annet via en verdensomspennende organisasjon, International Society Trenchless Technology, 
der Norge deltar aktivt i den skandinaviske foreningen SSTT, Scandinavian Society Trenchless 
Technology.

I tillegg til det internasjonale og skandi-
naviske nettverket, er det et bredt utvalg 
av årlige nasjonale arrangementer i 
form av kurs, konferanser og tema-
dager. Mange av disse arrangementene 
kan være en fin inngangsport til 
NoDig-bransjen.

En slags filosofi er at eksisterende 
rør - uansett tilstand - betraktes som en 
ressurs, blant annet som føringsveier for 
nye rør. Ved minimal eller ingen graving, 
kan gamle rør fornyes og nye rør etable-
res i urørt terreng.

Det finnes strukturelle metoder. 
Renoverings produktet motstår opptre-
dende krefter i hele levetiden, og ikke 
strukturelle metoder. Renoverings-
produktet er avhengig av støtte fra 
eksisterende rør, for å motstå opptre-
dende krefter i hele levetiden. 

Mellomløsninger finnes også. De fleste 
NoDig-metodene kan i prinsippet benyt-
tes for både vann- og avløpsledninger. 

Du finner flere detaljer i metode-
oversikten i kapittel 3.

VELUTVIKLEDE PRODUKTER
I Norge har grøftefri rørlegging pågått 
siden 1960-tallet. Under Mjøs-aksjonen 
på begynnelsen av 70-tallet, ble de 

første avløpsrørene renovert med 
strømpeforing. Etter mer enn 50 års 
aktivitet, er det i dag velutviklede 
metoder for de fleste formål. Norske 
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NoDig-entreprenører og produkt-
leverandører har jobbet iherdig og 
systematisk med å tilpasse metodene 
til norske forhold, og ikke minst med 
opplæring av personell. Det stilles 
f.eks. helt andre krav til materialer og 
utstyr ved arbeid under harde norske 
vinterforhold enn i andre og varmere 
deler av verden. Noen kommuner er 
pådrivere til å ta i bruk NoDg-metoder. 
I dag har flere kommuner NoDig 
som førstevalget i sin planlegging av 
ledningsfornyelse.

STORT POTENSIAL
Selv om flere kommuner i dag er svært 
aktive i bruken av NoDig-metoder, er det 
også mange som er avventende.

Noe av årsaken ligger nok i en 
tradisjonell og historisk konservativ 

VA-bransje der innovasjon og nytenkning 
ikke har vært fremtredende.

«Frykten» for ny teknologi og sjansen 
for at noe går galt, har ofte overskygget 
det potensialet NoDig-metodene har.

Nettopp derfor er noe av formålet 
med boka å øke nysgjerrigheten og å 
senke terskelen for ta i bruk metod-
ene. Du får overordnete kunnskaper 
om metodene, innblikk i muligheter 
og begrensninger og dess uten tips og 
veiledning for hvordan du går videre med 
«ditt prosjekt».

Kabel- og fjernvarmeselskaper har 
etter hvert sett mulighetene det ligger 
i NoDig, men her er det også et vesentlig 
potensial.

LØNNSOM TEKNOLOGI
I forhold til konvensjonell graving 

viser ofte NoDig-metoder seg å være 
kostnadseffektive, de beslaglegger 
mindre areal, skaper mindre ulemper 
for publikum og har en kortere 
anleggstid.

NoDig-løsninger skal alltid vurderes 
som et alternativ i starten av et nytt 
prosjekt for ledningsfornyelse. I noen 
tilfeller er graving det rette valget. 
Ofte kan det være en kombinasjon av 
graving og NoDig metoder som er den 
beste løsningen. Eksempler på dette er 
stikkledningstilkoblinger og etablering 
av groper for tilkomst til ledning. 

Du finner en oppsummering i kapittel 
3 der NoDig og graving er vurdert mot 
hverandre i typiske prosjekteksempler.

TEKST: ESPEN KILLINGMO, SWECO
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02 NoDig KONTRA GRAVING 
I følge statistikk utført av Statistisk sentralbyrå (SSB), er utskiftingstakten på vannledningsnettet 
i underkant av èn prosent i året. Gjennomsnittlig fornyelsesgrad på vannledningsnettet i Norge i 
perioden 2012 til 2014 var på 0,6 prosent. Det kommunale vannledningsnettet har en total lengde 
som tilsvarer jordas omkrets ved ekvator, i underkant av 43 800 km.

Om den lave fornyelsestakten opprett-
holdes og vi ser bort fra nyanlegg, 
vil det ta 160 år å fornye det norske 
ledningsnettet. Heldigvis har flere 
og flere ledningseiere oppdaget at 
det finnes gode, økonomiske og tids-
besparende metoder som kan bidra til 
å øke fornyelsestakten. Bruk av NoDig-
metoder vil i tillegg gi en miljømessig og 
samfunnsmessig gevinst, i tråd med en 
bærekraftig utvikling. 

Ulike anleggsmetoder basert på 
konvensjonell graving er kjent for de 
fleste i VA-bransjen, men det er større 
usikkerhet og mindre kunnskap om 
NoDig-metodene. De fleste kjenner til 
at NoDig-metoder er gunstige å bruke 
dersom man skal krysse jernbanelinja 
eller E18. Det som er mindre kjent, er at 
NoDig- metodene er konkurransedyk-
tige med konvensjonell graving i svært 
mange tilfeller, der graving tradisjonelt 
velges. For å sikre framtidige genera-
sjoner rent drikkevann, er det derfor 
viktig at ledningseiere i langt større grad 

gjennomfører metodevurdering ved led-
ningsfornyelse og tilegner seg kunnskap 
om tilgjengelige metoder.

METODEVURDERING VED 
LEDNINGSFORNYELSE
Kommunal vannforsyning får tilstands-
karakter 3 i RIFs tilstandsrapport 
«Norges tilstand 2015 – State of the 
nation». Rapporten konkluderer med 
at fornyelsestakten er for dårlig, og må 
å økes. For å få til dette, er det i første 
omgang behov for å skaffe en oversikt 
over ledningsnettet gjennom opprettelse 
av hovedplaner og saneringsplaner. Med 
overordnede planer som kartlegger 

framtidas behov for ledningsnett, 
etableres et godt grunnlag for å foreta 
strategiske, bærekraftige og kostnadsef-
fektive tiltak for fornyelse. 

Prinsipp for ledningsfornyelse kan 
deles i 3 hovedkategorier;
>  Konvensjonell graving, -i dagens 

trase eller i ny trase.
>  Tiltak i eksisterende trase der det 

gamle røret er utgangspunkt for 
fornyelse.

>  Boring i ny trase, bestående av fjell/ 
løsmasser eller kombinasjonsmasser. 

De ulike metodene innenfor kategoriene 
har alle sine fordeler og begrensninger. 
Beste metode for renovering er avhengig 
av en rekke forhold, slik som tilstand på 
eksisterende rør og kummer, antall til-
koblinger, grunnforhold, beliggenhet der 
dybder, avstand til annen infrastruktur, 
overflatemessige forhold og grunn-
eieres interesser også spiller inn. Videre 
må vi se på behovet for provisorier i 

NoDig medfører i de fleste tilfeller 
vesentlige kostnads besparelser, 

kortere anleggstid og mindre 
ulemper for naboer og publikum.
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anleggsperioden og framtidige behov 
i forsyningssituasjonen. 

I Norsk Vann rapport 205 
(2014) «Bærekraftig forvaltning av 
VA-tjenestene» er det gitt en definisjon 
av bærekraft i VA-sektoren. Definisjonen 
tar utgangspunkt i de tre sentrale 
dimensjonene for bærekraft; økonomisk, 
miljømessig og sosial. 

ØKONOMISKE ASPEKTER VED 
LEDNINGSRENOVERING 
En bærekraftig ressursbruk forutsetter 

gode systemer for å få mest mulig VA ut 
av tilgjengelige ressurser. Dette inne-
bærer en økonomisk forvaltning som 
sikrer «mest mulig VA for pengene». 
Med dette menes ikke at kvantitet skal 
gå på bekostning av kvalitet, men at vi 
ved kostnadseffektive løsninger kan 
renovere større deler av ledningsnettet. 
Ved sammenligning av prosjekter der 
både graving og NoDig er vurdert, har 
mange ledningseiere opplevd  halvering 
av både kostnader og anleggstid. 
Statistikk fra Bergen kommune viser at 

NoDig-løsningene normalt har mellom 
20–80 prosent lavere pris enn konven-
sjonell graving. I tillegg er anleggstiden 
normalt betydelig kortere. Der det ved 
konvensjonell graving kan legges 3–10 
meter ledning pr døgn, kan det ved 
NoDig oppnås 50–150 meter ledning 

Vurdèr alltid NoDig som 
anleggsmetode i et prosjekt.

Når hele byen lammes av gravearbeider er det mange som blir påført store ulemper. Illustrasjonsfoto.
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pr. døgn. Kortere anleggstid fører også 
til mindre ressursbruk for ledningseier 
med tanke på oppfølging av prosjekter.

MILJØMESSIGE OG SAMFUNNSMESSIGE 
ASPEKTER VED LEDNINGSRENOVERING
I lov om offentlige anskaffelser står det 
at «Statlige, kommunale og fylkeskom-
munale myndigheter og offentligrettslige 
organer skal under planleggingen av 
den enkelte anskaffelse ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utform-
ing og miljømessige konsekvenser av 
anskaffelsen.» 

Dette er altså et skal-krav. Dette 
miljø- og samfunnsansvaret kan ivaretas 
i de ulike fasene av et prosjekt ved å 
først vurdere ulike fornyelsesmetoder 
opp imot hverandre. Deretter kan aktø-
rer med miljømessige fordeler belønnes 
ved konkurranseutsetting, for så å påse 
at kravene følges i utførelsesfasen. 
Miljø- og samfunnsmessige konsekven-
ser for et prosjekt kan være;
>  Påvirkning av jordsmonn 

(forurensing, grunnvanns senkning, 
jordpakking, erosjon) 

>  Påvirkning av klima (utslipp fra kjøre-
tøy og anleggsmaskiner) 

>  Påvirkning overfor beboere i nær-
området og anleggsarbeidere (støy, 
støv, ulemper, midlertidig opphold i 
VA-tjenestene)

>  Påvirkning av trafikk og offentlig 
fremkomstmiddel (fremkommelighet 
i anleggsperioden, økt klimautslipp 
og lokal luftforurensning)

Asplan Viak viser i sin rapport «NoDig 
versus åpen grøft» fra 2010 til flere 
eksempler på reduksjon av klimabelast-
ning med opp mot 87 prosent ved bruk 
av NoDig-metoder. Klimabelastningen 
er målt med ulike parametere som 
relaterer seg til reduserte grave- og 
transportbehov, pukkforbruk, menge 
overskuddsmasser, drivstofforbruk 
og luftforurensing. I forbindelse med 
rapporten ble det utarbeidet en miljø-
kalkulator som fritt kan benyttes som 
et verktøy for vurdering av metode for 
ledningsfornyelse (Se kapittel 4). 

Miljødirektoratets rapport Tiltak og 
virkemidler for å nå norske klimamål 
mot 2020 har satt et mål om at norske 
utslipp av klimagasser skal reduseres 
med 15–17 millioner tonn innen 2020. 
Hvis vi tar utgangspunkt i SSBs statistikk 
om 0,6 prosent fornyelse av de 43 800 
km med vannledningsnett i Norge, kan vi 
for moro skyld sammenligne potensiell 
reduksjon i CO2-utslipp for VA-anlegg på 
landsbasis ved bruk av NoDig-metoder. 
Dersom de 0,6 prosentene hadde blitt 
utført ved graving, viser stipulerte tall 
fra rapporten til Asplan Viak at utslippet 
ville vært 2,4 millioner tonn CO2. Hadde 
all renoveringen skjedd ved NoDig, ville 
utslippet vært 0,31 millioner tonn CO2. 

JURIDISKE BETRAKTNINGER
Naboloven påpeker at det er ulovlig å 
påføre en ulempe til en naboeiendom 
dersom det er teknisk og økonomisk 

mulig å unngå ulempen. Dersom en 
ledningseier graver gjennom en hage, 
et jordbruksområde, en innkjørsel 
eller lignende, som fører til skade eller 
ulempe på eiendommen, og det viser 
seg at det finnes en NoDig-metode som 
kunne gitt samme tekniske kvalitet, kan 
kommunen bli erstatningsansvarlig for 
skaden etter skadeerstatningslova § 5-2. 

TEKST: BORGHILD TEIGLAND FOLKEDAL, 
ASPLAN VIAK AS

HENVISNINGER:

Norges tilstand 2015 – State of the nation 

Norsk Vann rapport 205

Asplan Viak rapport «NoDig versus åpen grøft»

Miljødirektoratet rapport «Tiltak og virkemidler 
for å nå norske klimamål mot 2020»

Ta inn miljø- og samfunnsmessige 
konsekvenser når valg av 

anleggsmetode skal bestemmes.
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03 NoDig-METODER 
FOR VANN OG AVLØP
De ulike NoDig-metodene egner seg i varierende grad avhengig av tilstanden til det 
eksisterende røret.

VI KLASSIFISERER PÅ DENNE MÅTEN:

>   Strukturelle metoder
Definisjon: Renoveringsproduktet, det 
vil si det nye røret, kan alene motstå 
opptredende krefter i hele levetiden.

>   Semi-strukturelle metoder
Definisjon: Renoveringsproduktet 
er delvis avhengig av støtte fra det 
eksisterende røret, for å kunne motstå 
opptredende krefter i hele levetiden.

>   Ikke-strukturelle metoder
Definisjon: Renoveringsproduktet er helt 
avhengig av støtte fra det eksisterende 
røret, for å kunne motstå opptredende 
krefter i hele levetiden.

Utblokking er den eneste 
metoden hvor eksisterende 
rør kan oppdimensjoneres.

De fleste NoDig-metodene kan i prinsippet benyttes for både vann- og avløpsledninger 
og kan klassifiseres i hovedgruppene som vist i tabell nedenfor.

METODER: Strukturelle 
metoder:

Semi-strukturelle 
metoder:

Ikke-strukturelle 
metoder:

Rørtrykking / Nytt rør x

Boring i løsmasser / Nytt rør x

Boring i fjell eller kombinasjons-masser / Nytt rør x

Rørinnføring («Relining») / Nytt rør x

Utblokking / Nytt rør x

Strømperenovering x  * x

Tett-tilsluttet rør x  ** x

Belegg (Kun for vannledning) ( x ) x

*  Strømpe blir oftest dimensjonert med ringstivhet som et nytt rør, og kan dermed være både strukturell og semistrukturell. 

**  Leveres både som strukturell og semistrukturell, eksempelvis Compact Pipe som SDR17 kvalitet.
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RØRTRYKKING 
Ved rørtrykking etableres et nytt medie-
rør direkte i urørt terreng, eller som et 
varerør for innføring av nytt medierør.

Det er mange varianter av denne 
metoden. Den enkleste er rørtrykking 
av helsveiset stålrør med åpen front, 
under veier, jernbane eller over 
kortere strekninger, normalt mindre 
enn 60 meter. Massene tas inn i 
stålrøret, og fjernes fortløpende ved 
naverboring, eller ved trykkluft/spyling 
etter installasjonen. Normalt foretas 
rørtrykkingen fra en trykkegrop og til en 
mottaksgrop. 

Som rørtyper benyttes både betong-
rør, glaserte leirrør, GRP-rør og stålrør.

BOREMETODER
Ved boring i løsmasser etableres et nytt 
medierør direkte i urørt terreng, ved 
styrt framføring av stålstreng og opp-
rømming / inntrekking av nytt rør.

Denne metoden kan med fordel 
brukes i vernede områder, bymiljø og 
boligområder, under elver, veier og 
jernbaner, på store dyp og i myrområder. 
Grunnundersøkelser er en viktig del av 
planleggingen. Metoden omtales som 
«styrt boring i løsmasser».

Ved boring i fjell eller kombinasjons-
masser bores et hull direkte, eller med 
fortløpende innføring av stål varerør, for 
etterfølgende innføring av nytt medierør. 

Fjellboring utføres med en fjell-
borekrone påmontert en borstreng. 
Borelengder kan variere fra 10 til 600 m. 

Boring i kombinasjonsmasser, det 
vil si både fjell og løsmasser på samme 
strekning, utføres ved «hammerbor-
ing». Boringen foregår som i fjell, 

men det bores alltid i front av et stål 
varerør med fortløpende rørtrykking. 
Borelengde er normalt mellom 10 og 
90 meter. Retningen kan delvis korri-
geres under boring, med kontinuerlig 
posisjonsmåling.

AT-boring (All Terrain) er en videre-
utvikling av tradisjonell retningsstyrt 
boring.

Metoden kan benyttes ved boring i 
kombinasjonsmasser med både fjell 
og løsmasser. Den kan også benyttes 
i morenemasser og sprengstein (Se 
kapittel 22).

RØRINNFØRING («RELINING») 
Ved denne metoden foretas det en 
direkte innføring av nytt rør i det gamle 
røret. Ved etablering av nytt rør kan 
aktuelle rørtyper være:
>  PE-rør i rette lengder, som sammen-

sveises til en kontinuerlig lengde før 
innføring. 

>  PE-rør levert på kveil, for å unngå 
sveising og begrense innførings-
gropens lengde. 

>  Rørseksjoner av PE, PP eller GRP, 
som sammenkoples fortløpende 
under innføring.

>  Duktile støpejernsrør med strekk-
faste skjøter, som føres inn på et 
stabilt underlag.

UTBLOKKING 
Ved denne metoden skjæres det gamle 
røret ut med et utblokkerhode av stål, 
påmontert nytt rør for fortløpende 
innføring.
Ved innføring av nytt rør er de mest 
benyttede rørtyper:
>  PE-rør i rette lengder 

>  PE-rør levert på kveil 
>  Duktile støpejernsrør med strekk-

faste skjøter
Utblokking er den eneste metoden hvor 
eksisterende rør kan oppdimensjoneres.

STRØMPERENOVERING
Ved denne metoden føres det inn en 
strømpeforing i det eksisterende røret, 
som trykksettes og legger seg ut mot 
eksisterende rørvegg. Strømpeforingen 
leveres normalt som glassfiber- eller 
filtstrømpe, og er mettet med polyester- 
eller epoksy-harpiks. Strømpeforingen 
herdes med varmt vann, damp eller 
ultrafiolett lys. Slike strømper krever 
liten plass ved innføring, utføres fra 
kum til kum eller med såkalt blind ende. 
Tilkoplinger gjenåpnes ved robotstyrt 
fres. 

Strømpeinstallasjoner har hittil 
primært blitt benyttet i avløpslednin-
ger, men tas etter hvert også i bruk i 
vannledninger.

TETTILSLUTTET RØR
Ved denne metoden føres det inn et 
foldet eller innsnevret rør i det gamle 
røret. Det innførte røret trykksettes og 
legger seg ut mot eksisterende rørvegg. 
Denne metoden benyttes i tre varianter:
1. Sammenfoldet fra fabrikk: På fabrikk 
produseres røret med umiddelbar sam-
menfolding og oppkveiling. 
2. Slange fra fabrikk: Utforing med en 
armert slange som enten blir formet til 
et permanent rør etter inntrekking eller 
som trykkes ut mot rørveggen når vann 
transporteres under trykk. 
3. Dimensjonsreduksjon på anleggs-
stedet: PE-rør sammensveises og 
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umiddelbart før innføring føres PE-røret 
gjennom en tverrsnittsreduksjon med 
mekanisk påvirkning. Det «innsnevrede» 
PE-røret føres inn i det gamle røret, til-
føres trykk og varme, og utvider seg mot 
rørveggen.

BELEGG
Ved denne metoden foretas påsprøyting 
direkte på eksisterende rørvegg i det 
gamle røret, med et to-komponent stoff 
som herder på stedet. 

Et roterende dysehode trekkes 
med konstant hastighet gjennom røret 
som skal fornyes. Tilkoblede slanger 
transporterer belegg-komponen-
tene fra pumperiggen til dysehodet. 
Folkehelseinstituttet må godkjenne pro-
duktet for bruk i drikkevannsledninger.

TEKST: ARVE HANSEN, VA TEKNIKK AS

HENVISNINGER

Relevante VA/Miljø-blad, se www.va-blad.no

SAMMENLIGNING MELLOM NODIG-METODER OG KONVENSJONELL GRAVING
I tabellen ser du en oversikt over noen situasjoner der fordeler og ulemper med 
NoDig og graving blir vurdert:

Vurdering NoDig Graving

Infrastruktur 
og eksisterende 
bygningsmasse

Medfører ingen eller minimale 
inngrep på eksisterende. 
infrastruktur. Kan etablere nye rør 
under eksisterende bygningsmasse.

Kan medføre høye kostnader 
og ulemper, men er gunstig 
ved eksempelvis veifornying og 
samarbeid med andre etater.

Grunnforhold, 
geoteknikk og 
leggedybde

Uavhengig av dybde. De fleste 
grunnforhold kan passeres. Nærhet 
til fjell kan begrense utblokking.

Krevende og kostbart, og noen 
ganger umulig, ved vanskelige 
grunnforhold og / eller ved store 
dybder.

Behov for 
separering 
av avløp

Kreative løsninger, som 
strømpeforing, omdefinering av 
AF til SP, og etablering av ny OV-
ledning med NoDig. Utblokking og 
innføring av to nye rør.

Den mest vanlige utførelsen.

Tilstand 
eksisterende 
rør

Ugunstig med strømpe ved større 
svanker og deformasjoner på 
avløps ledning. Utblokking krever 
kun framføring av trekkstenger. 
Med utblokking kan mindre svanker 
utbedres. 

Kan være eneste mulighet ved 
rørkollaps. Også mest aktuelt når 
flere, parallelle rør i samme grøft 
har dårlig kvalitet.
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04 NoDig-KALKULATOREN
Spørsmålet: Hva er hensikten med en Miljøkalkulator? 
Svaret: Miljøkalkulatoren skal være et nyttig og brukervennlig verktøy som ledningseiere, 
entreprenører og rådgivere kan benytte til beregning og tallfesting av miljø- og samfunnseffekter 
når ulike metoder skal vurderes.

NoDig-kalkulatoren er et verktøy for 
beregning av miljøeffekter og anleggs-
kostnader ved valg av ulike metoder 
for ledningsfornyelse og konvensjonell 
graving / åpen grøft. Den er utviklet av 
Asplan Viak i samarbeid med CO2 focus. 
Ideen kom i forbindelse med rapporten 
«NoDig vs. åpen grøft», som ble utar-
beidet i 2010 på oppdrag fra Porsgrunn 
kommune, med støtte fra Scandinavian 
Society for Trenchless Technology (SSTT) 
og Norsk Vann. 

Hensikten med kalkulatoren er at 
den skal være et nyttig og brukervennlig 
verktøy som ledningseiere, entreprenører 
og rådgivere kan benytte til beregning og 
tallfesting av miljø- og samfunnseffekter 
når de ulike metodene skal vurderes. 
Dette er effekter som ikke nødvendigvis 
framkommer i rent økonomiske betrakt-
ninger når ledningsfornyelse planlegges. 

I § 6 i Lov om offentlige anskaffelser 
heter det at det under planleggingen 
av den enkelte anskaffelse skal tas 
hensyn til miljømessige konsekvenser 
av anskaffelsen. 

Det er eksempler på at drivstof forbruk 
og CO2-utslipp har vært brukt som 
tildelingskriterium i anbudskonkurranse 
med ulike fornyingsmetoder. I slike 
tilfeller kan kalkulatoren være aktuell 
for å synliggjøre miljøgevinsten ved bruk 
av NoDig-metoder, sammenliknet med 
konvensjonell graving / åpen grøft.

GRUNNLAGET
Grunnlaget for miljøberegningene i 

NoDig-kalkulatoren er for det meste 
hentet fra opplysninger gitt av aktuelle 
entreprenører i bransjen. En avgjø-
rende faktor er antall liter diesel, som 
omregnes til kg CO2. Bestemmende for 
dieselforbruket er mengde utgravde 
masser, transportavstander og dermed 
anleggsmaskinenes forbruk. Det er i 
denne forbindelse lagt vekt på anleggets 
klimautslipp, men det er også en rekke 
andre miljøparametere som vil være 
aktuelle i et mer omfattende miljø-
regnskap for det enkelte anlegg. I dette 
tilfellet er det gjort en avgrensning til 
selve anleggsutførelsen, og miljøkonse-
kvenser ved produksjon av materiell og 
frakt av maskiner, som vil være aktuelt 
eksempelvis i en livssyklusanalyse, er 
ikke medregnet her. 

Kalkulatoren gjør også et overslag 
over anleggskostnader, basert på 
gjennomsnittspriser fra en rekke 
aktuelle anbud. Grunnlaget for 
kalkulatoren vil stadig bli forbedret 
etter hvert som flere erfaringstall 

Lov om offentlige anskaffelser §6: 
Statlige, kommunale og fylkes-

kommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer skal 
under planleggingen av den 

enkelte anskaffelse ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell 

utforming og miljømessige 
konsekvenser av anskaffelsen.
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blir lagt inn, men resultatet må 
uansett betraktes som et grovt 
overslag til bruk i innledende fase av 
prosjektplanleggingen. 

NEDLASTING OG BRUK
NoDig-kalkulatoren er utformet i Excel-
format og kan, sammen med rapporten 
som ligger til grunn for beregningene, 
fritt lastes ned via link på hjemmesiden 
til Asplan Viak. Dette gjør du ved å skrive 
inn navn, organisasjon og e-postadresse 
i feltene på nedlastingssiden du 
kommer til. 

På kalkulatorens første sider 
legger brukeren inn opplysninger om 
den eksisterende ledningstraséens 
lengde, fordelt på ulike typer overflate 

og trafikkforhold, samt avstander 
for transport av masser, og hvordan 
massene planlegges håndtert. Deretter 
velges aktuelt grøftesnitt med det antall 
ledninger som er planlagt skiftet ut 
eller fornyet. Rørmateriale, dimensjon, 
antall kummer og tilkoplinger angis 
ved å velge fra nedtrekksmenyer for 
de enkelte rørtyper. Forutsetninger og 
begrensninger som er lagt til grunn 
framkommer av forklarende tekst 
på hvert skjermbilde og i en enkel 
hjelpemeny. 

Det må deretter velges hvorvidt 
eksisterende antall ledninger skal 
opprettholdes, eller om antall ledninger 
skal økes. Dersom man velger å øke 
antall ledninger, ligger det foreløpig inne 
en begrensning i modellen som gjør at 
kun konvensjonell graving blir alternati-
vet. Her vil det være aktuelt å ta hensyn 
til muligheten for utblokking og inntrek-
king av flere ledninger samtidig, ved en 
senere oppgradering av kalkulatoren. 

For hver ledning i grøftesnittet for 
ledningsfornyelsen, velges ny rørtype, 
planlagt antall kummer og tilkoplinger, 

samt rørmateriale og -dimensjon for 
hver av de aktuelle fornyings metodene. 
Til sist får man opp en side med opp-
summering av dataene som er lagt 
inn, og resultater for beregningene av 
CO2-utslipp (kg), transportbehov (km), 
massehåndtering (m³), arealbehov (m²) 
og kostnadsoverslag (kr/m) i form av 
tallverdier og søylediagrammer. 

Det er planlagt å utvide kalkulatoren 
til å gjelde flere fornyingsmetoder, 
oppdatere grunnlagsdata og forbedre 
brukervennlighet og valgmuligheter, slik 
at kalkulatoren blir enda mer relevant i 
planlegging av prosjekter. 

TEKST: GEIR HENNING HANSEN, ASPLAN VIAK. 

Grunnlaget for miljøberegningene 
i NoDig-kalkulatoren er for det 
meste hentet fra opplysninger 
gitt av aktuelle entreprenører i 

bransjen.

Dersom du vil benytte deg av 
NoDig-kalkulatoren vil du få 

varsel når oppgraderte versjoner 
foreligger.
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05 LEKKASJESØK
Spørsmålet: Er det økonomisk lønnsomt å sette av ressurser til lekkasjesøk? 
Svaret: Både økonomisk og moralsk er det viktig at lekkasjene i det norske 
ledningsnettet reduseres

Viktigheten av lekkasjeforebyggende 
tiltak er noe de fleste kommuner har 
på agendaen og som vil være det i over-
skuelig framtid. Derfor er det viktig at 
et offentlig VA- anlegg er tilrettelagt 
for trykkprøving, desinfeksjon, rør-
inspeksjon og lekkasjesøk.

Lekkasjesøk kan utføres på alle 
vannledningsnett, både kommunale 
og private, men det er noen viktige 
punkter som må være på plass for å 
oppnå resultater ved lekkasjesøket. Det 
handler om valg av materiell og at det 
prosjekteres med tilgjengelighet for å 
kunne drive lekkasjesøk.

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER
Det er størst mulighet for å finne 
lekkasjer på gamle støpejernsrør, duktilt 
rør og CU-rør (plastisolert kobberrør). 
Her brukes oftest mikrofoner siden det 
lyttes etter høyfrekvente lekkasjelyder 
i rørmaterialet. 

PVC og PE–rør er i dag en utfordring 
ved lekkasjesøk. Her er lyden oftest 
lavfrekvent og vanskelig å lytte på med 

mikrofoner eller hydrofoner. Et produkt 
som benyttes i stadig større grad er 
Pipe Mic. 

Med Pipe Mic kan man lekkasjesøke 
fra innsiden av røret. Operatøren 
kommer dermed så nær lekkasjen som 

Lekkasjesøkeren på oppdrag.
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det er mulig. Ved tradisjonelt lytteutstyr 
blir det lyttet fra kummene eller over-
flaten. Nå kan lydsvake lekkasjer bli 
detektert eller bekreftet ved å lytte seg 
fram til lekkasjepunktet innenfra.

Det er mulig å sette signaler på selve 
stakefjæra. Det er mulig å kombinere 
lekkasjesøk, punktlokalisering av lekka-
sjepunkt og endepunkt og også lednings 
søke plast- eller eternittledninger.

TILRETTELEGGE FOR LEKKASJESØK 
Å tilrettelegge for lekkasjesøk er et 
«must» hvis en i framtida skal lytte etter 
lekkasjer på vannledningsnett, enten det 
er kommunalt eller privat. 

Alle anlegg må ha tilgjengelighet til 
armatur i vannkum eller via stålspindel 
i varerør fra bakkekran. Kumavstand 
er det ingen fasit på når det gjelder 
lekkasjesøk, siden ingen lekkasjer er 
like. Avstander på 100 m til 150 m kan 
betegnes som en normal avstand.

Det viktigste er at det blir satt ned en 
kum, gjerne med sluse i, når en skifter 
fra et rørmateriale til et annet. Når det 
gjelder PVC og PE-rør er mikrofoner 
sjelden anvendelig. Bruk av hydrofoner 
er et alternativ, men viser seg ofte ikke 
å holde mål. Innstikkfjær med mikro-
fon som føres inn i vannledning med 

driftstrykket på, er en mulighet som er 
kommet og er under utvikling.

TILRETTELEGGING AV VANNKUMMER 
FOR LEKKASJESØK
>  Stavlytting på rørmateriell / armatur
>  Korrelering med mikrofoner /

hydrofoner
>  Trykkmåling / kunne utføre

trykkprøving
>  Lytting med innføring av sonde i

ledning (se bildet neste side)
>  Lekkasjesøk ved bruk av

hydrogengass/luft
>  Ventilmanøvrering

FORUNDERSØKELSE
Når en skal starte et lekkasjesøk er 

et «riktig» ledningskart viktig. Det 
samme gjelder materiell beskrivelse 
og innmålinger av kummer og 
stoppekraner / bakkekraner, særlig 
på PVC og PE-rør anlegg. Med andre 
ord at anlegget faktisk er bygget slik 
beskrivelsen sier. Stål, duktilt og CU-rør 
kan normalt peiles. 

Sikker jobbanalyse er viktig. Dette 
gjelder særlig oppdrag i kummer hvor 
gass kan forekomme. Vær spesielt 
oppmerksom på sikkerhet ved 
trykkprøving, samt manøvrering av 
ventiler der trykkslag og luftlommer kan 
oppstå, og dermed bli et risikomoment. 
Arbeidsvarsling med godkjent skiltplan 
skal alltid være med i bilen.

I denne kummen er det tilkoblingsmuligheter via blindflens, mellomringer og serviceventiler. 
Her kan det brukes mikrofoner, hydrofoner og Pipe Mic, samt mulighet for stenging av 
sluseventil, pluggkjøring og bruk av trykkmanometer.

De fleste lekkasjer kan oppdages 
på et ledningsstrekk på inntil 150 
meter. For lengre ledningsstrekk 

på 200 til 400 m er «type» lekkasje 
helt avgjørende for resultatet.

24
Lekasjesøk



INSTALLASJON AV LYTTEUTSTYR
Lytteutstyr som stav/kumlytter og mark-
lytter krever ingen tilkoblingspunkter. 
Når det gjelder hydrofoner og fjær 
med mikrofon må tilgjengelighet som 
beskrevet tidligere være tilstede. 

«Fremmet støy» er også en faktor 
som må reduseres så mye som mulig 
før lekkasjesøket startes, og dette er 
helt avgjørende ved marklytting.

AVSLUTTENDE ARBEIDER
Når eller hvis en lekkasje blir bekreftet, 
må lekkasjepunktet påvises så korrekt 
som mulig. Ved en vanskelig påvisning 
av lekkasjepunktet bør oppdragsgiver / 
eier være med i avgjørelsen. Dette fordi 
økonomi og ansvar er en del av totalbil-
det. Dokumentasjon / skademelding skal 
skrives ut og sendes til de involverte 
parter og arkiveres.

METODER
Valg av kvalitet på rør, armatur og 
skjøtemateriell, samt løsningen på 
utførelsen av anlegget er kanskje de vik-
tigste faktorer for et bra VA-anlegg som 
skal vare i 100 år og kanskje lengre.

En viktig dokumentert faktor fra 
lekkasjesøkeren er at 80 -90 prosent av 
lekkasjene oppstår i mekaniske skjøter 

og messingdeler. Det anbefales derfor 
å vurdere hele ledningsstrekket, - fra 
fordelingskum til hus på det private 
ledningsnettet. Unngå skruskjøter / 
mekaniske skjøter på hovedledninger. 
Prosjektèr med tanke på vedlikehold og 
lekkasjesøk. En kum eller sluseventil 

ekstra kan fort inntjenes mange ganger, 
hvis det må graves opp i etterkant ved 
lekkasjesøk.

TEKST: ARNT OLAV HOLM, RØRINSPEKSJON 
NORGE

HENVISNINGER: 

Norsk Vann rapportene: 

207 Stikkledninger 

208 VA hovedledninger

Alle anlegg må ha tilgjengelighet til 
armatur i vannkum eller via stål-
spindel i varerør fra bakkekran.

Montér alltid kum der det  
er en materialovergang i 

hovedledningsnettet.

Demonstrasjon i bruk av PipeMic under fagtreff i regi av RIN.
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06 RØRINSPEKSJON
Spørsmålet: Hvorfor er det viktig å foreta rørinspeksjon når et rør likevel skal skiftes 
eller fornyes? 
Svaret: Rørinspeksjon er den beste måten å dokumentere tilstanden på et rør både før 
og etter at rørfornying eller utskifting er foretatt. 

Rørinspeksjon er en metode for inn-
vendig kontroll av gamle og nye vann- og 
avløpsledninger. Rørinspeksjon benyttes 
også til alle typer rør innen industri, 
offshore, kommunal, fjernvarme og 
private rørledninger.

I forbindelse med rørfornying er dette 
det beste verktøyet for en tilstands-
kontroll før et ledningsstrekk skal 
fornyes. 

Ved rørinspeksjonsoppdrag skal 
det benyttes operatører med gyldig 
operatørbevis utstedt av Norsk Vann og 
Rørinspeksjon Norge (RIN).

En rekke firmaer og ledningseiere 
er medlem i Rørinspeksjon Norge. 
RIN er en ideell organisasjon 
som arbeider for økt kompetanse 
innen drift, vedlikehold, fornyelse 
og kvalitetskontroll av vann- og 
avløpsnettet i Norge. I forkant av 
en inspeksjon, der oppdraget er 
kartlegging av tilstand på eksisterende 
rør, kontroll etter rørfornying eller 
kontroll av et nyanlegg, anbefaler 

vi et oppstartsmøte. Dette for at 
oppdragsgiver og utførende skal ha en 
felles forståelse av oppdraget.

Det handler om kartlegging av 
ledningene, med dimensjonsoverganger, 
retningsendringer eller hindringer som 
er oppstått etter lang tids bruk. Ved en 
rørinspeksjon får man oversikt over 
hvilke tiltak som må gjennomføres i 
forbindelse med en fornying. 

Eksempler der rørinspeksjon benyttes: 
>  sluttkontroll av nyanlegg
>  kontroll ved garantitidens utløp
>  rutinekontroll av ledningstilstand
>  underlag for prosjektering av 

renovering
>  ved driftsmessige problemer
>  mistanke om innlekkingsproblemer
>  sluttkontroll etter renovering eller 

reparasjon
>  eierskifte
>  investeringsplanlegging for 

rørfornying
>  stikkprøve undersøkelse

DOKUMENTASJON
Rørinspeksjon er også den beste måten 
å dokumentere tilstanden på et rør 
etter at rørfornying eller utskifting er 
foretatt. I Norvar-rapport 145 fra 2005 
er det listet opp en del ulike parame-
tere som det er viktig å være spesielt 
oppmerksom på ved inspeksjon av 
avløpsledninger. 

En rørinspeksjon kan avsløre mate-
rialtekniske skader. Eksempler på dette 
er deformasjon av rørene, sprukne rør, 
korrosjon eller slitasje, produktfeil, 
tilkoplingsfeil, defekt gjenåpning av 
tilkoblinger, hattprofilers egenskaper, 
synlige pakninger, forskjøvet skjøt eller 

En rørinspeksjon kan avsløre 
material tekniske skader.  Eksempler 
på dette er deformasjon av rørene, 

sprukne rør, korrosjon, slitasje, 
produktfeil eller tilkoplingsfeil.
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defekt overgangsdel eller punktrepara-
sjon, for å nevne noen eksempler.

Rørinspeksjonen avdekker også 
driftsmessige feil og svakheter. Det kan 
dreie seg om innsig, røtter i rørene, 
belegg i form av fett eller biofilm, sedi-
menter i form av fine eller grove masser, 
sanitæravfall eller andre hindringer. 

Det er stor forskjell på rørinspeksjon 
av nyanlegg og eldre anlegg. Kontroll av 
nyanlegg skal avdekke feil og mangler i 
henhold til kontraktskrav. Inspeksjon av 
eldre anlegg skal avdekke feil av betyd-
ning for fortsatt funksjon, eller årsaker 
til driftsforstyrrelser. 

FORARBEID
Før arbeidene med inspeksjonen starter 
er det viktig å skaffe nødvendig grunnlag 
i form av adresse, tilkomstpunkter, 
karter, arbeidstillatelser, og ha et 
tydelig fokus på sikkerhet. Det er viktig 
at det alltid er to personer når en kum 
entres. Kummer ligger ofte i vei eller ved 
en trafikkert vei. Dermed må det tenkes 
på egen sikkerhet. Sørg for nødvendig 
skilting rundt arbeidsområdet.

Dersom spesielle rørtyper skal 
inspiseres, er det svært viktig at opera-
tøren informeres om maksimalt tillatt 
spyletrykk, spesielle skjøtetyper eller 
spesiell fare for gasser i avløpsnettet. 
Aktuelle rørtyper er asbestsement, 
teglstein, støpe jern, leire, betong og 
ulike plastrør. 

INSPEKSJONEN
Inspeksjon av nyanlegg og renoverte 
ledninger skal utføres på rengjort 
rørsystem. Belegg, fremmedlegemer 
og sedimenter skal være fjernet. 

Rørinspeksjon av nyanlegg skal ut -
føres med tilførsel av rent vann. Dette 
skal avdekke eventuelle  svanker. 
Vannmengde skal holdes på et nivå 
som gjør det mulig for operatøren 
å bedømme kvaliteten på hele 
røroverflaten.

Inspeksjon av gamle rør uten forut-
gående rengjøring kan være aktuelt, 
for å vurdere ledningens driftsmessige 

tilstand. Normalt må det foretas spyling 
i gamle avløpsrør for å kunne observere 
materialtekniske feil og svakheter. Husk 
også å foreta inspeksjon av kummene på 
det aktuelle ledningsstrekket.

Utgangspunktet for inspeksjonen er 
ledningskart med koordinat-innmålte 
kumlokk. For å sikre at inspeksjonen 
korresponderer med ledningskartet, 
skal inspeksjonen lengdemessig starte 
og avsluttes ved senter kumlokk. 
Ledningens og kummens SID-nummer 
skal oppgis hvis disse foreligger. 
I VA-Miljøblad nr 51 blir det angitt at 
start, stopp og angivelse av feil og 
observasjoner skal rapporteres med 
en målenøyaktighet på ± 0,5 meter. Det 
stilles også krav til kontrollmåling av 
rørdimensjoner både ved startpunkt og 
når inspeksjonen avsluttes i en kum.

Ledningseier bør som profesjonell 
bestiller henvise til Norsk Vann 
rapport 145, om inspeksjons-

manual for avløpssystemer, når 
et oppdrag bestilles.
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HOVEDLEDNINGER
For en rørinspektør er det viktig å være 
klar over at dampdannelse i røret kan 
oppstå ved lav lufttemperatur, noe som 
kan begrense sikten. Opptaket skal være 
et fortløpende opptak av rørsystemets 
kvaliteter. Dersom det oppstår sekven-
ser med dårlig kvalitet og manglende 
framdrift skal sekvensen slettes og 
strekningen inspiseres på nytt. Anbefalt 
hastighet er maksimum 10 meter pr 
minutt på strekninger uten spesielle 
observasjoner. Det blir også anbefalt at 
operatøren legger inn muntlige kom-
mentarer under opptaket, og at disse 
kommentarene anmerkes i rapporten. 
Lokalisering av en observasjon i rørtverr-
snittet angis med urviser-referanse.

INSPEKSJONSKAMERA
På hovedledninger benyttes i all 
hovedsak selvgående kameraer som er 
montert på en traktor. På stikklednin-
ger er det ulike typer stakekameraer 
som er montert på en stakefjær. 
Satelittkameraer er også blitt svært 

vanlig, der stikkledningen kan filmes fra 
hovedledningen.

I utgangspunktet skal kameraet som 
benyttes alltid orienteres til senter av 
det aktuelle røret som skal inspiseres. 
Hovedpoenget med satelittfilming er å 
avdekke tilstanden i det private stikk-
ledningsnettet slik at kommunen kan 
gi pålegg om utbedringer når dette er 
nødvendig. 

TRÅDLØS INSPEKTØR
Det er i dag mulig å inspisere rør-
ledninger tråløst. Utstyr for dette kan 
benyttes i dimensjoner fra 50 til 300 
millimeter. Med et fulladet batteri kan 
et trådløst kamera inspisere opp mot 
50 kilometer på ett døgn. Dette utstyret 
egner seg godt for ledninger som er 
vanskelig tilgjengelig, eksempelvis på 
flyplasser, under motorveier, industri-
områder eller sensitive områder. 

FALL- OG DEFORMASJON
Flere rørinspeksjonsfirmaer har tatt i 
bruk kamerautstyr med fallmåler. Før 
fallmåling må kameratraktor kalibre-
res slik at de rapporterte verdier blir 
korrekte. Kamerautstyr med deforma-
sjonsmåling er også blitt vanlig, men blir 
i de fleste tilfeller utført som et særskilt 
oppdrag. Før deformasjonsmåling må 
også kamera kalibreres i forhold til det 
rør som skal inspiseres, slik at de rap-
porterte verdier blir korrekte.

AVVIK OG FEIL
Avvik og feil i ledningskartet oppdages 
ofte under rørinspeksjoner. Det kan 

for eksempel være ikke-registrerte 
kummer, feil kumavstand, feil 
rørdimensjon eller feil rørtype. 
Operatøren kan også oppdage 
utrygge / farlige kummer eller skader 
i kumtoppen. Det er av stor verdi for 
ledningseier å få tilbakemelding på slike 
forhold, som rapporteres med et eget 
avviksskjema.

SLUTTKONTROLL
Det må være samsvar mellom filmen 
og den rapporten som leveres sammen 
med filmen. Det er viktig at operatøren 
rapporterer det han ser og ikke foretar 
egne vurderinger. Dette skal overlates 
til oppdragsgiver. 

TEKST: PEER-CHRISTIAN NORDBY, OLIMB

HENVISNINGER: 

VA-Miljøblad 51:

NORSK VANN rapport 83: Veileder rørinspeksjon 
med videokamera

NORSK VANN rapport 129: Veiledning/rapporte-
ring Hovedvannledninger

NORSK VANN rapport 145: Inspeksjonsmanual 
for avløpssystemer

T 25: Håndbok for rørinspeksjon av avløps-
ledninger i og utenfor bygninger.

Rørinspeksjon er ferskvare. 
Husk å bestille ny inspeksjon ved 

et nytt prosjekt.

«Push Spider» er et av de nye produktene for 
rørinspekjon.
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07 SPYLING
Spørsmålet: Hvordan skal man hindre tilbakeslag fra ledningsnettet? 
Svaret: Spyling og rengjøring for å sikre optimal kapasitet er et viktig virkemiddel for å unngå 
skader og tilbakeslag.

Med «Vann som Verktøy» er spyling av 
rørledninger det som i dag i hovedsak 
benyttes for å sørge for funksjonali-
tet og opprettholdelse av kapasitet 
i avløpsnettet.

Kraftige nedbørsmengder har i 
økende grad ført til større utfordringer 
for ledningsnett som skal føre vekk 
overvann. Spyling og rengjøring for 
å sikre optimal kapasitet er et viktig 
virkemiddel for å unngå skader og 
tilbakeslag. Ledningseier plikter å 
opprettholde tilfredsstillende kapasitet 
og vi opplever stadig oftere at det ved 
forsikringsutbetalinger etter vannskader 
søkes regress hos ledningseiere på 
grunn av mangelfullt vedlikehold 
av rørene.

Det er derfor viktig å innhente opplys-
ninger om hvilket år, eller tidsperiode, 
rørene er lagt. På den måten kan det 
tas hensyn til dysevalg, trykk, om rørene 
har pakning, eller annen form for 
skjøte tetting, og den materialtilstanden 
rørene har. 

Rørinspeksjonsrapporten er også et 
utmerket hjelpemiddel til dette. 

GAMLE RØR
En stor del av ledningsnettet er av 
eldre dato, og fører til jevnlig behov for 
spyling. I områder med gamle avløpsrør, 
der det er sprekker, ujevne fallforhold 
og dårlige skjøter, kommer bare 
halvparten av spillvannet fram til rense-
anlegg. Transporten i rørene reduseres, 
noe som igjen fører til at rørene «gror 
igjen» og tetter seg.

I Norge ligger det fortsatt rør fra 
slutten av 1800 tallet spesielt i de større 
byene der det ble lagt glasserte leirrør, 
og fram til i dag med betong og plast-
materiale. Skjøtemetodene har variert 
med rørmateriale og leggemetode i takt 

med tiden. Spesielt under byggeboomen, 
rett etter andre verdenskrig, ble det lagt 
milevis med ledninger med svært dårlig 
kvalitet, både på betong og pakninger. 
Det er dette vi sliter med i dag. 

SPYLING AV HOVEDLEDNINGSNETTET 
Spyling utføres i hovedsak med 
kombinerte spyle- og sugebiler. 
Hovedprinsippet for effektiv utførelse er 
at spyleslangen trekkes motstrøm inn 
i røret etter «jetstream»- prinsippet av 
bakoverrettede spyledyser. Når slangen 
trekkes kontrollert tilbake igjen med-
strøms løsriver vannet fra spyledysene 
slam som fraktes ut av rørene til start-
kummen, hvor det suges opp. 

God sugekapasitet er avgjørende for 
fjerning av utspylt slam. Ulike dimensjo-
ner og slamtyper i rørene avgjør hvilke 
slangedimensjoner, trykk og vann-
mengder som benyttes. 

Spyleslangene kan utstyres med ulike 
dyser og verktøy for fjerning av fett, 
avleiringer eller røtter. Godt resultat 
avhenger av kunnskap, riktig valg og 

En betydelig del av RINs 
spylekurs avløp vies HMS og 

sikkerhet ved spyling og arbeid 
på ledningsnettet.
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bruk av utstyr. For høye trykk, bruk av 
feil dyser og strålevinkler kan påføre 
unødige skader på rørene. 

Rørinspeksjon Norge har i en årrekke 
arrangert «Spylekurs Avløp» hvor 
mange operatører rundt om i landet har 
fått verdifull påfyll av kunnskap om spy-
ling og vedlikehold av rørledninger.

SPYLING AV PRIVATE STIKKLEDNINGER 
utføres etter de samme prinsipper som 
i hovedledninger. Ofte kan det være 
begrenset tilgang. Det må da spyles 
innenfra medstrøms. Det brukes van-
ligvis mindre slanger og dyser i private 
stikkledninger. Spesialdyser gjør det 
mulig å «rense» rørene for korrosjon, 

fettavleiringer og lignende. Spyling og 
rør-rens er viktig forarbeid før innvendig 
rørfornying med strømpeforinger. 

TILRETTELEGGING FOR SPYLING 
En viktig faktor for god gjennomføring 
er gode bestillingsrutiner med tilgang 
til ledningskart og opplysninger om 

Eksempler på dyser til bruk ved spyling av avløpsledninger.
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området der det skal spyles. Varsling 
av abonnenter er viktig der ujevne fall-
forhold medfører risiko for tilbakeslag. 
Når det gjelder adkomst til rør i kummer 
opplever operatørene ofte at nyere 
anlegg har små stake/spylekummer 
som gjør det vanskelig å suge og spyle 
samtidig. Det er viktig at det legges til 
rette for vedlikehold når nye avløps-
anlegg etableres.

SPYLING OG RØRINSPEKSJON
Spyling er ofte nødvendig for å kunne 
gjennomføre rørinspeksjon og tilstands-
vurdering av ledningsanlegg. Spyling 
og rørinspeksjon er obligatorisk ved 
kontroll av nye anlegg før overtakelse. 
Samarbeid mellom spylebiler og rørin-
speksjonsbiler brukes også for å styre 
og kontrollere utførelse av spyling, rens 
av rør og fjerning av innvokste røtter.

STIKKPRØVER
Ved spyling er det ikke alltid lett å se om 
rørene ble rene. Dyktige og erfarne ope-
ratører følger med på hva de spyler ut av 
rørene og kan ofte med stor sikkerhet si 
når resultatet er bra. 

Det kan likevel oppstå situasjoner 
der det er fornuftig å benytte et rør-
inspeksjons-kamera for kontroll. Dette 
bør være en del av dokumentasjonen på 
godt utført oppdrag.

SIKKERHET 
Vann under trykk benyttes i dag til en 
rekke oppgaver. Fra skjæring i stål med 
ekstreme trykk og små vannmengder til 
spyling av rør med lavt trykk.

Det er alltid en risiko for at vann-
stråler og løsrevne masser i rørene 

ved et uhell kan påføre mennesker og 
materiell betydelige skader. Derfor er 
en betydelig del av RINs spylekurs avløp 
viet HMS og sikkerhet ved spyling og 
arbeid på ledningsnettet.

Vanndråper og aerosoler som inne-
holder millioner av bakterier og virus 
slynges opp i lufta ved spylingen. For at 
arbeidet skal skje på en betryggende 
måte er det viktig å:
>  Beskytte seg mot bakterier og virus.

>  Beskytte seg mot gasser som 
hydrogen sulfid, metan, kullos. 

>  Unngå å oppholde seg i områder med 
oksygenmangel.

>  Beskytte seg mot skade som følge 
av vann under høyt trykk eller løpsk 
slange/ spyledyse.

>  Sikre seg mot fall-ulykker.
>  Den som opererer spylebil skal 

følge krav gitt i arbeidsmiljøloven 
og forskrifter til denne.

>  Det skal alltid være minst to personer 
til stede under høytrykkspyling, hvor 
den ene skal være sikkerhetsvakt.

>  Operatører skal alltid benytte hjelm 
og øyebeskyttelse under arbeidet, og 
ingen skal oppholde seg i kummen 
under høytrykksspyling.

Det er en viktig leveregel for en 
spyleoperatør at man skal fjerne 

møkka og ikke røra.
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RAPPORTERING
Arbeidet skal rapporteres, både det 
som ble gjort og det man ikke klarte å 
utføre. Normalt har bestiller sitt eget 

rapportskjema. Hvis ikke, bør det lages 
en rapport som inneholder data for led-
ningsstrekningen med identifikasjon ved 
kum-nummer/ ledningsidentitet, type 
ledning, dimensjon, materiale og lengde.
>  Det skal også opplyses om 

tilstoppingens eller avsetningenes 
plassering på strekningen.

>  Spylefirmaet skal beskrive sin 
gjennomføring av arbeidet med 
type spyledyse, trykk ved spyledysa, 
vannmengde (liter pr.minutt) og 
slangedimensjon.

>  Mengde slam transportert til deponi 
skal også være en del av rapporten.

>  Registrering av eventuelle skader 
eller andre forhold ved ledningen skal 
oppgis.

>  Hva som eventuelt ikke ble utført og 
hvorfor.

TEKST: TORKILD JOHNSRUD, RINGERIKE 
SEPTIKSERVICE AS 

HENVISNINGER: 

VA Miljøblad nr 71. Høyttrykksspyling av trykk-
løse avløpsledninger

Det skal alltid være minst to 
personer til stede under 

høytrykkspyling, hvor den ene 
tillegges oppgaven som 

sikkerhetsvakt.
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08 TRYKKPRØVING AV 
VANNLEDNINGER
Spørsmålet: Hvorfor er det viktig at vannledninger blir trykkprøvet? 
Svaret: Både ved nyanlegg og rørfornying er det viktig å forhindre innlekking og utlekking, 
av helse- miljø og sikkerhetsmessige hensyn.

Alle trykkledninger skal trykkprøves 
med vann etter at de er lagt. Dette 
gjøres for å sikre at rør, skjøter og 
rørdeler er tette. Videre at forankrings-
klosser tåler det trykket de er 
dimensjonert for.

Dette er viktig for at arbeidssikker-
heten i kummer, pumpestasjoner og 
lignende er ivaretatt.

Trykkprøving, pluggrensing og 
desinfisering blir utført på så å si alle 
nye eller rørfornyede vannledninger 
i dag. Dette er spesielt viktig med 
tanke på å få ned den alt for høye feil-
prosenten på nyanlegg og for å redusere 
lekkasjeprosenten på det norske vann-
ledningsnettet. En lekkasjeprosent på 40 
blir i dag ikke betegnet som akseptabelt 
ut fra et miljøhensyn.

Små lekkasjer i skjøter/ koblings-
punkter/ ventiler på hovedledning eller 
stikkledning vil kunne medføre at prøve-
resultatet ikke blir godkjent. Slike små 

lekkasjer er ofte vanskelige å finne, selv 
for erfarne lekkasjelyttere, og kan bety 
betydelig merarbeid med stor konse-
kvens for økonomi og fremdrift.

Trykkprøving kan utføres på alle 
vannledningsnett, både kommunale og 
private. Dette gjelder også i pumpe-
spillvannsledninger. Det er avgjørende 
at det er lagt til rette for at dette kan 
gjennomføres.

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER 
Trykkprøving blir i hovedsak utført 
på støpejerns-, PE-, PVC- og GUP-
ledninger. Trykkprøving blir utført på de 
aller fleste nyanlegg i dag. Så sant det 
er mulig å få koblet til trykkprøvings-
utstyret så lar dette seg gjennomføre. 

Begrensninger eller utfordringer 
som vi har i forbindelse med 
trykkprøvinger er lange ledninger 
uten kummer. Dette oppfattes som 
et problem da operatørene har en 
standard som skal følges.

FORUNDERSØKELSE
Når trykkprøving skal utføres er det 
viktig med et godt og riktig ledningskart 
der kum-nummer, lengde på prøve-
strekket og eventuell høydeprofil på 
traséen kommer fram.

Det er også viktig at vannledningen er 
fylt med vann med riktig hastighet og er 
blitt godt utluftet. 

Trykkprøving, pluggrensing og 
desinfisering skal utføres på alle 

nye eller rørfornyede 
vannledninger. Dette er spesielt 
viktig med tanke på å få ned den 

alt for høye feilprosenten på 
nyanlegg og for å redusere 

lekkasjeprosenten på det norske 
vannledningsnettet.
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Dette for å kunne oppnå et godkjent 
prøveresultat, så sant det ikke er en 
lekkasje ellers på ledningen. Luft i 
ledningen kan også gjøre sitt til at en 
lekkasje blir oversett. Kummer som det 
skal trykkprøves imot eller igjennom 
skal være fylt rundt med masse. Dette 
for å unngå at kummene forskyver seg 
under trykkprøvingen. 

Det er også viktig at andre arbeidere 
på anlegget blir informert om hvilket 
arbeid en trykktest-operatør skal utføre 
og hvilke farer dette kan medføre. Gå 
aldri ned i kummer som står under 
prøvetrykk! En Sikker Jobbanalyse 
anbefales utført.

FORBEREDELSER
Ny ledning skal være spylt og plugg-
renset, slik at ledningen er fri for 
fremmedlegemer. Dersom det prøves 
mot blindflens i grøft skal denne 
stemples av.

Det er viktig at alle komponentene i 
ledningsanlegget er dimensjonert for 

å tåle de krefter som oppstår under 
normale driftsforhold, inkludert krefter 
anlegget blir utsatt for i forbindelse med 
trykkprøving. 

For rørledninger til drikkevann skal 
det brukes drikkevann ved trykkprøvin-
gen, med mindre annet er angitt av den 
prosjekterende.

Rørledningen kan prøves i sin helhet 
eller i flere ledningsstrekninger der det 
er nødvendig.

Det er viktig at tilstøtende ledninger og 
eventuelle stikkledninger til bygninger er 
avstengt. Prøvestrekningens endeventiler 
og brannventiler skal også være avstengt 
og kontrollert for lekkasjer.

Entreprenøren skal i god tid forut 
for prøvingen fremvise en tegning/
skisse som viser alle ventiler på hoved-
ledningen og hvilke av dem som skal 
være stengt når prøvingen gjennom-
føres. Tilkoblede stikkledninger angis 
med tilkoblingspunkt og plassering av 
stengeventiler.

TILRETTELEGGING
Det er viktig at anleggene som blir 
prosjektert tar høyde for å utføre 
sluttkontroll med trykkprøving, plugg-
rensing og desinfisering. For at dette 
skal være mulig er det nødvendig med 
nedstigningskummer, helst med brann-
ventiler og servicepunkter. Dette for at 
operatøren skal kunne koble seg til med 
trykkprøvingsutstyret og for å kunne 
«mate» rensepluggen inn og ut, samt 
tilføre desinfeksjonsmiddel og få spylt 
denne ut igjen. 

Der hvor vannledningen ligger veldig i 
«berg og dalbane» er det viktig at det blir 
montert lufteklokker på høybrekk. Dette 

Pumpeledning for spillvann 
bør alltid prosjekteres med flens 

på enden.

Flagstad AS klar for trykkprøving ute i felt.

36
Trykkprøving av vannledninger



fordi ledningen må være tilnærmet luftfri 
for at trykkprøvingen skal bli godkjent. 

Lengde på prøvestrekningen kan 
være alt fra èn meter til flere kilometer. 
Strekk over 1500 meter bør deles opp, 
men dette avhenger også av dimensjo-
nen på de aktuelle rørene.

Prøvingsmetoden gjelder for alle 
typer rør og materialer og består av tre 
etapper, nemlig forprøve, trykkfallprøve 
og hovedprøve.

INSTALLASJON AV 
TRYKKPRØVINGSUTSTYR
For å kunne gjennomføre en trykkprøving 
er operatøren avhengig av å kunne koble 
seg til på vannledningen/pumpeledningen 
med servicekran eller lignende. 

Ved pluggrensing må operatøren ha 
mulighet for å få rensepluggen inn og ut 
av røret. 

Til desinfiseringen er det også behov 
for servicekran eller lignende for å 
få inn og ut desinfeksjonsmiddelet. 
Serviceventiler må alltid være tilgjenge-
lig. Hvilke metoder som blir brukt under 
en trykkprøving er avhengig av hvilke 
type rør som skal kontrolleres.

DOKUMENTASJON
Når arbeidene er avsluttet skal det 
leveres sluttdokumentasjon som gir 

opplysninger om ledningen er godkjent 
eller ikke. Dette gjelder både trykk-
prøvingen og svarene på vannprøver. 
En egen kontrollseddel er utarbeidet 
av Rørinspeksjon Norge (RIN) Den 
inneholder kontrollnummer, hvilket 
firma som har utført kontrollen og hvem 
som er oppdragsgiver. Skjemaet gir en 
oversikt over kontrollforløpet med trykk, 
temperatur og tidsangivelse. Den inne-
holder GPS-data og kontrolldata med 
resultater. Kontrollseddelen skal alltid 
signeres av operatøren.

DESINIFISERING
Når det gjelder desinfisering av vann-
ledninger henviser vi til VA-miljøblad 
nr 39. Her blir det understreket at 
vannverkskummene må være konstruert 
slik at gjennomføring av desinfeksjon 
lar seg gjennomføre. Tilgang til det 
ledningstrekket som skal desinfiseres 
kan skje via servicepunkter i vann-
verkskummene. Slike punkter kan være 
mellomringer med 5/4” uttak eller fra 

3/4” serviceuttak på kombiarmatur. 
Desinfeksjon kan også finne sted via 
brannstender dersom vannverkskum-
men er utstyrt med brannventil.

Drikkevannsforskriften krever at 
vannverkseier skal påse at det etableres 
og føres internkontroll, for å sikre at 
drikkevannet leveres med tilfredsstil-
lende kvalitet. Nylagte vannledninger 
skal derfor ikke inneholde fysiske, kje-
miske eller biologiske komponenter som 
kan føre til at drikkevannet i transport-
systemet blir forurenset. Alle nylagte 
vannledninger må derfor rengjøres og 
desinfiseres før de tas i bruk.

TEKST: STEIN LINHOLT, FLAGSTAD AS

HENVISNINGER:

VA Miljøblad 

24 Tetthetsprøving av trykkløse ledninger

25 Trykkprøving av trykkledninger

39: Desinfeksjon av vannledningsnett ved 
nyanlegg

Gå aldri ned i kummer som står 
under prøvetrykk! 

Ta hygiene og sikkerhet på alvor. 
Rent utstyr, rene klær og rent 

verktøy skal være en selvfølge.

Trykkprøving av fjernvarmerør.
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09 UTBLOKKING
Spørsmålet: Kan utblokking benyttes for alle typer rør? 
Svaret: Ja, utblokking kan generelt benyttes for alle typer rør og bruksområder, både 
hovedledninger og stikkledninger.

Utblokking er en effektiv måte å skifte 
ut gamle rør på. Samtidig er dette en 
rask, miljøvennlig og smidig metode, 
slik at det ytre miljøet får minimale 
belastninger. Utblokking utføres ved 
å etablere en grop for trekkeutstyr 
i en ende, og innføringsgrop for ny 
ledning i andre enden av det aktuelle 
ledningstrekket. Groper kan med fordel 
sammenfalle med kummer som enten 
skal fornyes eller byttes. 

Dette er den eneste renoverings-
metoden der eksisterende ledning 
kan oppdimensjoneres og samtidig få 
et helt nytt rør. Miljømessige fordeler 
er minimale inngrep i terrenget og 

minimale trafikkforstyrrelser. Det 
er ikke nødvendig å deponere urene 
masser eller rør som er definert som 
urene, eksempelvis asbest. 

Aktuelle anvendelsesområder er:
>  Vann- og avløpsledninger
>  Separering av spillvann og overvann
>  Stikkledninger, spillvann, overvann 

og vannledninger 
>  Stikkrenner
>  Generelt alle typer ledninger og 

bruksområder

RØRTYPER
Utblokking kan benyttes på alle 
typer rør, med stor valgfrihet i 
forhold til dimensjon og type rør ved 
inntrekkingen. Sammensveisede 
PE-rør er det klart mest 
benyttede materialet, men andre 
rørmaterialer kan også benyttes. 
Rør av støpejern med strekkfaste 
skjøter, i noen grad kortrør av PE, 
glassfiberarmert polyester (GRP) eller 
polyvinylklorid (PVC).

FORBEREDENDE ARBEIDER
For å oppnå et best mulig resultat av 
en planlagt utblokking, er det viktig å 
utføre en systematisk og nøye forkontroll. 
Rørinspeksjon vil gi et godt bilde av situa-
sjonen inne i eksisterende trasè. Nøyaktig 
lokalisering av eksisterende ledning og 
kummer i- og utenfor veier er viktig. 
Stikkledninger, kryssende og parallelle 
ledninger og kabler må lokaliseres. 
Kontroll av bygningers jordingsforbindel-
ser og lokalisering av anboringer, bend 
og annet som må kappes ut er også en 
del av dette. Det er viktig å kartlegge 
grunnvannsnivået da dette ofte kan 
påvirke prosjektgjennomføringen.

Mesteparten av massene som blir 
fortrengt går oppover, og derfor er det 
viktig med god oversikt over infrastruk-
turen som ligger i bakken. Eksisterende, 
kryssende rør er ofte mer utsatt enn 
paralelle rør. Det kan i enkelte tilfeller 
være aktuelt å vurdere rørfornying med 
strømpe i parallell avløpsledning for å 
styrke eller beskytte denne mot kreftene 
som settes i sving ved utblokking.

Utblokking er den eneste 
renoveringsmetoden der man kan 

oppdimensjonere eksisterende 
ledning og samtidig få et helt nytt 

rør.
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De aktuelle ledningsstrekkene for 
både vann- og avløp blir satt ut av drift 
i anleggsperioden og derfor må det 
etableres provisoriske løsninger. Dette 
betyr ofte overpumping av avløpsvann. 
På vannledninger må alle berørte 
eiendommer legges over på provisorisk 
forsyning, samtidig som stikkledninger 
plugges. Det er også viktig å tenke 
brannberedskap i anleggsperioden.

Det hører med til de forberedende 
arbeidene å klargjøre eksisterende 
kummer som skal beholdes, - ved 
at armatur fjernes og hull i kummer 
blir utvidet til ønsket diameter. 
Arbeidsgropenes størrelse og belig-
genhet må bestemmes. Ofte benyttes 
gravehull fra kummer som er fjernet til 
enten innførings- eller mottaksgrop.

Endelig må retningen på utblokkin-
gen vurderes. For duktile støpejernsrør 
er det gunstig å blokke fra spissende 
mot muffe.

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER
Oppdimensjonering av eksisterende 
ledning er en viktig egenskap for denne 
NoDig-metoden. For de mest vanlige 
ledningsdimensjoner, fra 150 mm til 
200 mm, er det mulig med nærmere 
en dobling av dimensjonen. Utblokking 
utføres i Norge med dimensjoner varier-
ende fra ca.75 mm og opp til 1000 mm.

Maksimal lengde på en utblokking 
er ca. 220 m, og det er strekkrefter i 

PE-materialet som er den begrensende 
faktor. 

SEPARERING 
Utblokking gir også muligheter til sepa-
rering av en eksisterende AF-ledning 
ved inntrekking av ny spillvann- og 
overvannsledning inn i eksisterende 
ledning. Tilgjengelig fall i eksisterende 
ledning må være minimum 10 promille. 
Den mest vanlige installasjonen er å 
trekke 125 mm SP og 110 mm OV inn i 
en 225 mm. Tilsvarende kan metoden 
benyttes på stikkledninger.

SLIK GJØR VI DET
Rør speilsveises eller kobles sammen 
til et sammenhengende rør som har 
lengde tilsvarende det ledningsstrekk 
som skal fornyes. Røret legges opp på 
ruller på bakken for å hindre riper i rør 
ved inntrekking. Stengene kjøres fra 
trekkegrop og fram til innføringsgrop 

Utblokking med installasjon av tre nye rør i eksisterende rørtrasè.Installasjon av en 180 mm PE-ledning på kveil 
på et gatehjørne i byen. Innføringsgrop på èn 
kvadratmeter. 

Det anbefales å benytte rør med 
utvendig PP kappe i alle blokke-
prosjekter. Det er alltid mulighet 

for at det oppstår riper i røret 
under en installasjon.

Rør med diffusjonssperre benyttes 
i områder der det mistanke om 

forurensning i grunnen.
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med hydraulikk. Rør kan være kollapset 
over kortere strekk. I innføringsgropen 
kobles skjærekniv og blokkerhodet på 
stengene. Det nye helsveisede PE-røret 
henges på. 

Utblokkerhodet trekkes så tilbake til 
trekkegropa. Normal trekk-kraft er 40, 
80, 120 og 250 tonn. Behovet for trekk-
kraft blir dimensjonert i hvert enkelt 
tilfelle. Det trekkes rett på blokkerhodet 
slik at det nye PE-røret bak får minimal 
belastning. Skjærekniven åpner det 
gamle røret og skaper rom for nytt rør i 
ønsket dimensjon. Det kan trekkes flere 
rør og dermed oppdimensjonere dette 
ytterligere for å få bedre kapasitet på det 
nye røret. Metoden kan også brukes der 
det gamle rørnettet er deformert.

Det anbefales å benytte rør med 
utvendig PP kappe i alle blokke-
prosjekter. Det er alltid mulighet for 
at det oppstår riper i røret under en 
installasjon. Formålet med PP-kappen 
er nettopp å beskytte medierøret for 
riper. Kappe leveres i flere farger, 
eksempelvis blå for vannledninger og 
rødbrun for spillvannsledninger.

Hvis utvendig PP-kappe ikke benyt-
tes, er vanlig praksis å øke trykklassen 
for å kompensere for ripefaren. Under 
gunstige forhold kan et ledningsstrekk 
på 100–200 meter blokkes på èn dag.

Etter ferdig installasjon anbefales en 
stabiliseringstid på minimum ett døgn 
før arbeider med tilkoblinger, sammen-
koblinger og forankringer igangsettes. 
Stabiliseringstiden bidrar til å utligne 
temperaturer og bevegelser i materia-
let. I tillegg til selve rørinstallasjonen, 
og stabiliseringstiden, kommer tid til 
istandsetting eller utskifting av kummer 

og tilkobling av stikkledninger, tilbake-
fylling og eventuelt gjenoppbygging 
av veier og fortau. Varigheten av disse 
arbeidene avhenger sterkt av lokale 
forhold.

For ledninger med dimensjon 
under 150 mm må alle bend graves 
opp. I mange tilfeller kan bend opp til 
11 grader forseres på ledninger fra 
150 mm og oppover.

Alle stikkledninger, både for vann og 
avløp, må graves opp i koblingspunkt til 
utblokket ledning. 

TREKKEKRAFT
Ved oppstart anbefales at det monte-
res trekkmåler på PE-røret, og ikke 
på trekkehodet, som kontinuerlig 
overvåker trekkraften. Prosedyrer for 
kontroll og oppfølging avtales mellom 
kontraktspartene.

Etter avsluttet utblokking, demonte-
res kniver, ekspander og annet utstyr 
i front på ledningen. Tilkoblinger i 
kummer eller grøft i hver ende og av 
stikkledninger utføres.

Før ny ledning lukkes og blir en del 
av et fornyet ledningssystem, bør det det 
foretas en rengjøring med myk rense-
plugg. Hovedformålet er å sikre at ikke 
fremmedlegemer fra installasjonen blir 
værende igjen inne i ledningen.

Rørinspeksjon vurderes i hvert tilfelle 
som et supplement til pluggkjøring. En 
slik inspeksjon er naturlig å utføre for 
eksempel i de tilfeller der fjerning av 
innvendige sveisevulster inngår som en 
del av arbeidet.

SLUTTKONTROLL OG DOKUMENTASJON
Før ledningen tas i bruk utføres følgende 
arbeider;
>  Trykkprøving av trykkledninger 
>  Tetthetsprøving av selvfallsledninger.
>  Klorering og dekloring. 
>  Innmåling (nedgravde bend, 

stikkledninger).
>  Innlevering av FDV-dokumentasjon til 

byggherren. Normal dokumentasjon 
er mottaksprotokoll, sveiseprotokoll, 
utblokkingsprotokoll og strekk krefter 
på nytt PE rør. 

>  Eventuell etterkontroll av tilstand for 
parallell avløpsledning.

TEKST: DAG ESPEN BÅSUM, BÅSUM BORING AS.

HENVISNING: 

VA Miljøblad 110 Utblokking av vannledninger.

God informasjon til berørte 
grunneiere både før og etter 

arbeidene. Gi klar melding om 
når ledningene er tilbake i 

normal drift.
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10 STRØMPEFORING 
SELVFALLSLEDNINGER
Spørsmålet: Kan strømpeforinger benyttes for alle typer ledninger? 
Svaret: Ja, de ulike typer strømpeforing kan benyttes for rørfornying av overvanns-, spillvanns- 
og fellesledninger. 

Det benyttes en rekke ulike navn når 
entreprenører og produsenter skal 
beskrive sine produkter og metoder. Det 
gjelder også ulike typer strømpe foringer 
som benyttes ved rørfornying av vann- 
og avløpsledninger. Vi har valgt å benytte 
«strømpeforing» som hovedregel.

Strømperenovering er den mest 
utbredte metoden for fornying av eksis-
terende avløpsledninger uten graving. 
Dette er et system som har muligheten 
til å fornye ledningsnettet hundre pro-
sent uten graving. 40 år etter starten i 
Norge er grunnprinsippet det samme, 
men metodene er videreutviklet.

Strømpe-produktene blir produsert av 
en rekke ulike produsenter og installeres 
på stedet. En strømpe er produsert enten 
i filt eller glasfiber, men kan også være 
en kombinasjon av disse materialene. 
Strømpa blir mettet med et flytende 
plaststoff, enten epoxy eller polyester 
før det føres inn i eksisterende rør. 

Utherdingen skjer etter at strømpa er 
installert i ledningen.

ANVENDELSESOMRÅDE
Ulike typer strømpeforinger, eksempel-
vis av filt eller glassfiber, kan benyttes 
for rørfornying av overvanns- spillvanns- 
og fellesledninger.

 Store deler av det som fornyes i dag 
er av betong, glaserte teglrør eller første 
generasjon av PVC-rør.

Tilstanden på rørene er ulik. På en 
betongledning ser man at rørene er slitt 
eller tæret. Åpne skjøter og skjøter uten 
pakning er svært vanlig. Det forårsaker 
både inn- og utlekk. Spillvannsledninger 
gir også gode vekstvilkår for busker og 
trær, som henter næring fra kloakken. 
Dermed må nettopp røtter ofte kuttes før 
man får rengjort rør som skal fornyes.

Det er vanlig å dimensjonere en 
strømpeforing som et selvstendig 
rør og ikke ta hensyn til reststyrken i 

eksisterende rør.

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER
Med en strømpeforing kan lange led-
ningsstrekk renoveres direkte fra kum. 
Eneste krav til kummen er at den har en 
åpen renne i bunnen og at det er fysisk 
mulig å komme ned til renna. Ved avslut-
ningen av ledningsstrekket er det mulig 
med blind ende avslutning dersom det 
ikke tilkomstmuligheter i begge ender.

Metoden fanger opp muligheten for 
retningsendringer opp mot 90 grader, 
som kan være aktuelt for industri og 
offshore. Når det gjelder dimensjons-
endringer blir strømpene skreddersydd 

Store deler av rør som fornyes i 
dag er av betong, glaserte teglrør 
eller første generasjon PVC-rør.
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til det behovet man måtte ha for det 
enkelte rørstrekk. Det er også elastiske 
strømpeforinger som former seg etter 
det opprinnelige røret.

Begrensningen for gravefri rørforny-
ing er dersom et rør er kollapset eller 
har store deformasjoner.

 Dersom den er svært oval bør 
strømpe foringen forsterkes. 

Det kan også være aktuelt med 
punktoppgraving for å utbedre ovalitet, 
svanker, kollapser eller andre hind-
ringer. Det er mulig å kombinere NoDig 
og graving på et strekk. 

Andre begrensninger kan være når 
det er behov for oppdimensjonering. En 
ledning kan imidlertid ha god funksjona-
litet selv om det er oppstått en svanke. 
Det blir bedre selvrens ved rørfornying 
på grunn av glattheten i det nye røret.

FORUNDERSØKELSER
Kartgrunnlag fra kommunen, der led-
ningsnettet er tegnet inn sammen med 
kumbilder, er et godt og viktig grunnlag. 
Tidligere var det vanlig med befaringer. 
Nå er det elektroniske kart som ofte 
danner grunnlaget. En rørinspeksjon for 
å kartlegge situasjonen er en klar fordel 

med tanke på prissetting av et oppdrag. 
Entreprenøren må uansett foreta inspek-
sjon som en del av sitt forberedende 
arbeid. Her handler det om tilstand, 
dimensjoner, overganger, innmåling av 
grenrør, ledningsfall, ulike kumtyper 
og en rekke andre viktige forhold som 
entreprenøren må ta ansvar for.

Under innmåling vil alle forhold bli 
avdekket. Tiltak på ledningen kan være 
spyling av røtter og rensing av bunn-
sedimenter. På en avløpsledning kan 
rørinspeksjon utføres selv om ledningen 
er i drift. Det er viktig at kameralinsen 
er hevet over vannstand. 

FORARBEID
Når forundersøkelsen er gjennomført 
blir alle hindringer i eksisterende rør 
fjernet. Alt som stikker inn i rørtverr-
snittet fjernes enten gjennom spyling 
eller ved bruk av en robot med fres og 
kamera.

Innmåling skjer med et kamera for 
nøyaktig stedsangivelse av grenrør, 
dimensjonsendringer eller andre 
elementer som er viktig for en vellykket 
rørfornying. 

Ved hjelp av satellittkameraer kan 
man fra hovedledningen, også foreta 
undersøkelser av tilstanden et stykke 
inn i stikkledningen.

INSTALLASJONEN
Strømpeforingen, med eventuelle 
dimensjonsoverganger, blir målt og 
skreddersydd for det aktuelle opp-
draget. Strømpeforingen blir vætet 
før den kjøres til anleggsstedet. 
Strømpeforingen blir dimensjonert i 
forhold til elastisitet og ringstivhet, både 

korttid og langtid, ut fra kundens krav og 
med VA-Miljøblad nr 91 som en norm. 
Normal-dimensjoner for et offentlig 
avløpsrør ligger i området 150 mm til 
380 mm. 

I forbindelse med selve installasjonen 
blir det aktuelle ledningsstrekket 
satt ut av drift. Det etableres en 
midlertid overpumping for det aktuelle 
ledningstrekket. 

Ved bruk strømpeforing av filt blir 
denne vrengt inn i eksisterende rør. 
En glassfiber strømpeforing blir oftest 
trukket inn. 

Filt strømpeforingen vrenges via 
trykk luft fra en trykktank og folder 
seg ut mot eksisterende rørvegger. 
På de store dimensjonene bygges et 
innføringstårn i den høyden som er 
nødvendig for å sikre nødvendig trykk 
med vann. Tårnene kan variere fra 
høyder på tre til sju meters høyde 
avhengig av dimensjon og lengde på 
strømpeforingen.

Den nyeste metoden er såkalt Chip 
unit. (Se eget avsnitt om lange lengder) 

UTHERDING
Når strømpeforingen er vrengt inn og 
har foldet seg ut mot eksisterende 
rørvegg starter utherdingen. For en 

Rørinspeksjon er «ferskvare». En 
ett år gammel inspeksjon kan gi 

et feilaktig bilde av tilstanden i et 
rør. Det er vanlig å dimensjonere 

en strømpeforing som et 
selvstendig rør og ikke ta hensyn 
til reststyrken i eksisterende rør.
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filtstrømpe betyr det at denne enten 
fylles med varmt vann eller tilføres 
steam opp til en bestemt temperatur. 
Temperaturen blir logget inne i strøm-
peforingen under hele prosessen, 
men også mellom strømpeforingen 
og det eksisterende røret. Dette for å 
kontrollere at nødvendig temperatur blir 
oppnådd. 

For strømpeforinger av glassfiber 
benyttes et lystog med UV-lys som 
varmer opp laminatet i strømpeforingen. 
Lystoget trekkes saktes gjennom det 
nye røret i et kontrollert tempo. Alt over-
våkes digitalt. 

Når strømpeforingen er ferdig 
herdet blir grenrørene frest opp og slipt 
pent ved hjelp av en robot. Dette er 
et fjernstyrt håndarbeid. Feilskjæring 
medfører hull i et nytt rør, og da må 
dette umiddelbart utbedres med en 
punktutbedring. Påkoblingspunktene 
kan forsterkes ved hjelp av en såkalt 
hatteløsning. 

Det benyttes da en robot med kamera 
som vrenger inn en strømpe i hatteform 
i lengder fra 10 til 100 cm for å forsterke 
påkoblingspunktet. Dette kan være 
nødvendig i enkelte tilfeller for å holde 
grunnvannet ute fra en avløpsledning. 
Her benyttes i de fleste tilfeller epoxy 
som limstoff.

MONTERING AV LANGE LENGDER
Med metoden Chip unit benyttes luft der 
en sluse åpnes og lukkes etter hvert 
som strømpeforingen føres inn i eksis-
terende rør. Metoden er mest brukt på 
dimensjoner fra 300mm til 1000 mm, og 
med lengder opp mot 500 meter. Det er i 
prinsippet ingen begrensning på lengde.

Innføring med kule (trykktank) er 
den metoden som er mest brukt. Det er 
størrelsen på kula som er begrensnin-
gen, men en med en strømpeforing på 
225 mm er det mulig å fornye et strekk 
på inntil 400 meter. Med en dimensjon 
på 600 mm er maksimal lengde om lag 
150 meter. 

Metoden med innføringstårn har 
i prinsippet ingen begrensninger på 
lengde, men ligger i praksis fra korte 
strekk på 10 meter til lange strekk på 
inntil 350 meter. Aktuelle dimensjoner 
er fra 500 mm til 1600 mm.

SLUTTRESULTATET
Det er ulike situasjoner som kan påvirke 
sluttresultatet på hovedledningen, 

I forbindelse med retningsendringer 
kan det oppstå mindre folder i «inner-
kant» av strømpeforingen. Normalt 
har dette liten praktisk betydning. 
Retningsendringer på inntil 15 grader 
medfører sjelden folder for de fleste 
strømpetypene, og noen typer strømpe-
foringer håndtererbetydelig større 
retningsendringer uten problemer.

Det finnes eksempler på strømpe-
renovering av svanker med vannfylling 
på over 50 prosent. Dette bør vurderes 
i forhold til det totale ledningsfall på 
strekningen, og det må ikke være stikk-
ledningstilkoplinger i nærhet til svanken. 

AVSLUTTENDE ARBEIDER
Kumarbeider omtales i eget kapittel, 
men tilpasning inn mot kummene 
er også viktig. Her er det stor fare 
for lekkasjer og kloakkstopp dersom 
tilpasningen ikke er god nok. 

Stikkledningstilkoplingen réetableres 
ved oppfresing av grenpunktet.

Det utføres normalt ikke tetthets-
prøving av strømperenovert system, 
da selve installasjonen forutsetter at 
strømpeforingen er tett.

Rørinspeksjon er imidlertid en viktig 
del av sluttdokumentasjonen. Gjennom 
denne inspeksjonen oppdages eventu-
elle feil i installasjonsprosessen.

Det kan være fornuftig å ta ut en 
prøve av strømpeforingen som sendes til 
testing for kontroll av sluttresultat.

En rørinspeksjon med rapport av 
ledningen og hatter skal overleveres til 
oppdragsgiver. Det er viktig å få med 
endepunkt også på hattene. 

Det er pr i dag ingen pålagt tredje-
parts kontroll ved rørfornying. Dette har 
flere aktører etterlyst. 

Et nytt rør skal holde i 100 år etter 
bransjens eget ønske, men garanti for 
en så lang tidsepoke er det foreløpig 
ingen entreprenører som kan gi. 

Ved bruk i industri der ledningen utset-
tes for et aggressivt miljø, kan levetiden 
variere utfra hvilke stoffer som slippes ut. 
Her må det ofte velges spesielt egnede 
resiner. 

TEKST: SVEIN RUNE MYHRE, OLIMB 

HENVISNINGER:

VA-Miljøblad nr 91 Strømperenovering av 
avløpssystem

Rørinspeksjon er en viktig del av 
sluttdokumentasjonen. Gjennom 

denne inspeksjonen oppdages 
eventuelle feil i installasjons-

prosessen.
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11 STIKKLEDNINGER 
STRØMPEFORING SELVFALL 
Spørsmålet: Hvem har ansvaret for vedlikehold av stikkledninger? 
Svaret: I de fleste kommuner er det det eier av eiendommen som har dette ansvaret,  
men det er noen få unntak.

En av de største utfordringene Norge 
har når det gjelder infrastruktur er 
ledningsnettet. Det har et stort ved-
likeholdsbehov. Norske kommuner 
har ulikt forhold til det private stikk-
ledningsmarkedet. Noen kommuner 
mener dette helt og fullt er et privat 
ansvar for den enkelte boligeier, mens 
andre kommuner mener det er på 
høy tid å se hovedledninger og stikk-
ledninger i sammenheng for å redusere 
en lekkasjeprosenten. Kommuner 
med sterkt fokus på ledningsfornyelse 
gir derfor private huseiere pålegg om 
utbedring når de oppdager lekkasjer 
i stikkledningsnettet.

Det er kommuner som tilbyr private 
huseiere å betale deler av rørfornyings-
kostnadene for stikkledningene nettopp 
for å få ned lekkasjeprosenten og 
dermed de kommunale driftskostnadene 
knyttet til stikkledningsnettet. Dette har 
også en miljømessig side. Lekkasje i det 

private avløpsnettet kan ikke lenger gå 
urenset til bekker, elver eller sjøer.

STIKKLEDNINGER OG HOVEDLEDNINGER
Stikkledninger bør ideelt sett fornyes 
samtidig med hovedledningen. Alt som 
kommer inn i en hovedledning kommer 
fra en rekke mindre stikkledninger. 
Stadig flere kommuner gir nå pålegg til 
huseiere om fornyelse av stikkledninger 
som lekker. Stavanger kommune har 
gått foran og overtatt ansvaret for private 
stikkledninger. Ansvarsovertakelsen 

omfatter reparasjon og vedlikehold av 
stikkledningene fra hovedledningen i 
gata og inn til eiendomsgrensen. Derfra 
og inn til huset er 33.000 huseiere i 
Stavanger fortsatt ansvarlig for. I snitt 
handler det om åtte meter rør per 
eiendom.

Mye av lekkasjene på nettet skjer 
fra stikkledningene, og løsninger for å 
bedre dette kan ha sammenheng med 
både grensesnitt og tekniske løsninger. 
I våre naboland, Sverige og Danmark er 
det kommunene som eier stikkledning-
ene, henholdsvis til eiendomsgrensen 
eller, som i Danmark, til husveggen.

 Kommuner og entreprenører kan 
sammen bli enig om at boligeiere bør 
varsles om muligheten for å fornye sin 
private stikkledning i forbindelse med 
fornyelse av hovedledningsnettet. Dette 
varselet kan deles ut i forbindelse med 
at huseier får informasjon om stengning 
av det kommunale avløpsnettet.

Det er kommuner som tilbyr 
private huseiere å betale deler av 

fornyingskostnadene for 
stikkledningene nettopp for å få 

ned lekkasjeprosenten og dermed 
de kommunale driftskostnadene. 
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INNLEDENDE ARBEIDER
Stikkledninger er i dimensjoner fra 100 
til 150 mm. Det starter med en for-
undersøkelse og rørinspeksjon, og med 
bakgrunn i disse undersøkelsene blir det 
gitt en teknisk løsning og et pristilbud. 
Rørinspeksjon er avgjørende for både 
oppdragsgiver og entreprenør. Dette 
danner grunnlaget for å gi en riktig pris.

Under rørinspeksjonen avdekkes 
blant annet avleiringer, fett, inntreng-
ning av røtter, svanker eller regelrette 
brudd. Det kan være rørbiter i rørene 
eller betydelige brudd. Alternativene for 
rensing er høytrykkspyling og i enkelte 
tilfeller en robot for å skjære bort hind-
ringer. Det opprinnelige røret kan være i 
elendig forfatning og delvis oppsmuldret, 
men traseen kan likevel fornyes med en 
strømpeforing. 

Det er viktig å kartlegge lednings-
traseen og kummene i området. 
Svanker, store brudd eller store 
forskyvninger i den opprinnelige traseen 
er en stor utfordring når det gjelder 
rørfornying av en stikkledning.

I tillegg må det undersøkes om stikk-
ledningen har flere tilkoblinger fra andre 
abonnenter i området. 

FORDELER
Den store fordelen er at det ikke er 
behov for oppgraving, enten det gjelder 

private områder med hager, støttemurer, 
steinlagte eller asfalterte plasser eller 
under garasjer som er bygget etter at 
rørene ble lagt. Det gjelder selvsagt også 
ut i offentlige gater, under fortau eller 
trikkeskinner. Selve rørfornyingen skjer 
raskt og effektivt og er til liten ulempe 
i det aktuelle lokalmiljøet. Her er det 
ingen gravemaskiner og store lastebiler 
som skal fjerne eller tilføre masser.

Strømpeforingen leveres normalt 
som filtstrømpe eller glassfiber. Den 
er mettet med polyester- eller epoksy- 
harpiks. Strømpeforingen herdes med 
damp på filtstrømpene og ultrafiolett lys 
på glassfiberstrømpene.

INSTALLASJONEN
Rørstrekk i lengder opp til 250 meter 
kan fornyes på en dag. Eventuelle 
påkoblinger/avgreninger åpnes med en 
innvendig robot og disse kan forsegles 
med en forsterket hatteforing.

Installasjonen skjer som oftest fra 
kum til hovedledning eller fra kjeller og 
ut til hovedledning, avhengig av kundens 
ønske. Den største fordelen med å 
benytte en strømpeforing er at man får 
et nytt rør uten skjøt fra start til mål.

AVSLUTTENDE ARBEIDER
Når strømpeforingen er kjørt inn i den 
aktuelle traseen starter utherdingen. 
Herdetiden varierer fra èn til tre timer, 
avhengig av strømpe-type. Etter herding 
kjøles strømpeforingen med luft og 
blir renskjært i begge ender. Grenrør 
blir reåpnet og det gjennomføres en 
ny rørinspeksjon for å kontrollere 
at fornyingen har gått etter planen. 
Opptaket legges ved sluttdokumenta-
sjonen sammen med garantibevis og 
oppmålingsdokumenter til kommunens 
kartverk. Kunden har fått et nytt rør som 
vil holde minst èn generasjon.

TEKST: TERJE WOLD, OLIMB

Fornying av stikkledning fra kum i hage og ut 
til offentlig ledningsnett.

Den største fordelen med å 
benytte en strømpeforing er at 
man får et nytt rør uten skjøt 

fra start til mål.

Det er viktig å kartlegge 
ledningstraseen og kummene i 
området. Svanker, store brudd 
eller store forskyvninger i den 

opprinnelige traseen kan være en 
utfordring når det gjelder 

rørfornying av en stikkledning.

47
Stikkledninger strømpeforing selvfall





12 TETTILSLUTTEDE RØR 
Spørsmålet: I hvor stor grad fører redusert tverrsnitt også til redusert kapasitet ved rørfornying 
med tettilsluttende rør? 
Svaret: Gjennomstrømmingsevnen blir minst like god som tidligere på grunn av den glatte flaten 
i det nye røret. 

Det finnes ulike typer tettilsluttende 
rør, levert av forskjellige plastrør-
leverandører. Vi konsentrerer oss her 
om Compact Pipe som produseres av 
Wavin. Tettilsluttet rør er ofte benyttet 
ved rørfornying av vannledninger, men 
benyttes også for avløpsledninger, 
gass- og industriledninger. Denne 
metoden går for å være en strukturell 
renoveringsmetode. Det mest vanlige 
materialet som blir brukt er polyetylen, 

og det benyttes kvalitetsklasse PE80 og 
PE100. Rørene leveres i diameter fra 
100 mm til 500 mm i ulike SDR-klasser. 
SDR-verdien kommer fram ved å 
dividere utvendig diameter med gods-
tykkelsen. SDR = D/e. Høy trykklasse gir 
lav SDR-verdi.

EGENSKAPER
Tettilsluttende rør er i de fleste tilfeller 
et PE-rør som er sammenfoldet til en 
C-form. Fra en kum eller en mindre 
innføringsgrop trekkes røret inn i 
ledningen som skal fornyes. Ved hjelp 
av damp og trykk folder røret seg ut 
og blir et tettsittende rør med et noe 
mindre tverrsnitt enn det opprinnelige 
røret. Gjennomstrømmingsevnen blir 
imidlertid minst like god som tidligere 
på grunn av den glatte flaten i det nye 
røret. Compact Pipe har styrke som et 
selvstendig rør (SDR 17) og er et nytt 
PE rør. Det er i de fleste tilfeller behov 
for inntrekkingsgrop og mottaksgrov 
på grunn av rørenes stivhet. Ved 

etablering av en ny vannledning må 
det graves opp ved alle anboringene. 
Nye anboringer blir sveiset på med 
standard PE-elektroklammer og muffer. 
Rørene leveres på trommel. På de små 
rørdimensjonene, fra 100 til 150 mm, er 
det totale lengder opp mot 700 meter 
på en trommel. Ved dimensjoner på 400 
til 500 millimeter er maks lengde på en 
trommel om lag 100 meter. 

FORARBEID
Før arbeidet settes i gang er det nød-
vendig å ha en oversikt over tilstanden 
på den eksisterende ledningen. Det er 
viktig å framskaffe ledningens historikk. 

Tettilsluttende rør er i de fleste 
tilfeller et PE-rør som er 

sammen foldet til en C-form. Fra 
en kum eller en mindre innfø-
ringsgrop trekkes røret inn i 

ledningen som skal fornyes. Ved 
hjelp av damp og trykk folder 

røret seg ut og blir et tettsittende 
nytt rør med et noe mindre tverr-
snitt enn det opprinnelige røret.

Det er viktig å vurdere kummenes 
tilstand i forbindelse med 

fornying av vannledninger. Det er 
ofte dårlig forankring av 
vanngodset i kummene.
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Når ble den lagt, hvilket materiale er det 
snakk om, og hvor høy bruddfrekvens 
har det vært? Ofte er dette grunn-
laget mangelfullt i norske kommuner. 
Kartverket er også mangelfullt når det 
gjelder anboringer. 

Ledningen må kobles fra stikkled-
ningene før selve ledningsfornyelsen 
starter. Det betyr at abonnentene får en 
provisorisk vanntilkobling inn til sine 
boliger i anleggsperioden. 

I de fleste tilfeller er ledningene så 
begrodd at det ikke er mulig med en 
rørinspeksjon. Rørene må derfor høy-
trykkspyles og renses. Det er nødvendig 
å finne ut av hvor det er påkoblinger 

til stikkledninger, diameter, dybde og 
lengde på rør.

INSTALLASJONEN
PE-røret er produsert som et rundt rør, 
og blir deretter foldet som en C. Før 
inntrekking føres det en trekkvaier for 
det nye røret gjennom det eksisterende 
røret. Når inntrekking starter er det 
viktig å sørge for at det nye røret er 
beskyttet mot skader fra kumvegg 
eller grop for inn- og utløp. Etter at 
røret er ført inn monteres endestykker 
med ventiler på hver side av ledningen 
for å styre trykket ved steamingen av 
rørstrekket. Røret blir satt under trykk 

i 3–4 timer med 120 graders varme. 
PE-materialet har den egenskapen at 
«den husker» at den var rund da den 
kom ut av ekstruderen og før den ble 
valset sammen til en C form. På grunn 
av oppvarmingen vil røret søke tilnær-
met tilbake til sin opprinnelige form.
Avslutningsvis blir ledningen avkjølt 
med luft for å minimere spenninger og 
krymp. Videre speilsveises et kalibrert 
overgangsstykke til det nye røret, slik 
at vanlige elektromuffer kan benyttes 
videre inn mot kumgodset.

STIKKLEDNINGER OG KUMMER
For tilkoblinger av stikkledninger ved 
bruk av tettilsluttet rør er det nødvendig 
med oppgraving ved hvert stikk. Deler 
av det gamle røret er i forkant fjernet 
og nytt elektroklammer blir sveiset på 
for nye anboringer. Dette er en fordel 
fordi operatøren da kan arbeide fritt med 
sveising av elektroklammer. 

Det er viktig å vurdere kummenes 
tilstand i forbindelse med fornying av 
vannledninger. Det er ofte behov for 
fornying med utbytting av gammelt 
kumgods samt å sikre trygg forankring. 
Når det gjelder kumgjennomføringer 
anbefales det å støpe inn en elektromuffe 
som forankring i kumvegg. 

Nye løsninger for gravefri tilkobling 
av stikkledninger på PE-rør er under 
utvikling. Det er ikke mulig å si når dette 
blir en realitet, men at løsningen en 
dag vil foreligge tror de fleste aktører 
i markedet. 

ETTERARBEID
Etter at røret er klart for bruk skal det 
utføres noe etterarbeid. Det består 
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i trykktesting og å desinfisering. Det 
er da viktig å stenge anboringene slik 
at stikkledninger som ikke er fornyet 
blir trykkprøvd samtidig. Desinfisering 
skjer ved kloring, og når prøvene er 
godkjent blir vannet ført tilbake i den 
ferdig rørfornyede ledningen. Groper må 
deretter gjenfylles og området settes 
tilbake til opprinnelig stand. 

Dokumentasjon skal inneholde 
råvare dokumentasjon på materialer som 
er benyttet. Dessuten dokumentasjon for 
rørinspeksjon, sveiselogg, resultater av 
vannprøver og anborings- og kumbilder. 
Det anbefales ny innmålingsrapport med 
aktuelle koordinater. 

FORDELER OG BEGRENSNINGER
>  Minimal tverrsnittsreduksjon. 
>  Ny ledning legger seg helt ut til 

eksisterende ledning.
>  Det etableres et rør med samme 

styrke som et nytt rør.
>  Kort installasjonstid.
>  Metoden kan benyttes for alle typer 

rør og materialer, og stiller små krav 
til ledningskvalitet på eksisterende 
ledninger.

Oppgraving er kostbart, og fornying 
er lønnsomt rent økonomisk dersom 
antall anboringer ikke overstiger 7–10 
pr 100 meter, avhengig av hvilken dybde 
ledning ene befinner seg på. 

Retningsendringer kan ikke overstige 
22 grader. 

Rørene egner seg ikke dersom det er 
dimensjonsendringer på ledningstrekket 
mellom to kummer. 

TEKST: SVEIN RUNE MYHRE, OLIMB

Det er viktig å framskaffe 
ledningens historikk. Når ble den 

lagt, hvilket materiale er det 
snakk om, og hvor høy 

bruddfrekvens har det vært?

51
Tetttilsluttede rør



13 POLYURETAN (PU) BELEGG
Spørsmålet: Hva er det som i mange tilfeller gjør PU-belegg til en kostnadseffektiv 
renoveringsmetode? 
Svaret: Dette er en hundre prosent NoDig-metode med kort anleggstid, som har en dokumentert 
levetid på minimum 50 år.

Innvendig påføring av belegg i vann-
ledninger har vært benyttet i Norge 
siden 1960-tallet. Det startet med 
cementmørtel-påføring, deretter ble 
det epoksybelegg og i dag benyttes 
utelukkende polyuretan (PU). I Norge er 
det totalt utført nærmere 100.000 meter 
med innvendig belegging i vannlednin-
ger i dimensjon 100 – 500 mm. Det er 
de største kommunene i landet som har 
mest erfaring med metoden.

Det har spesielt vært satset på 
belegging av duktile støpejernsrør 
fra perioden 1965 til 1972. Disse 
rørene ble produsert med kun et tynt 
bitumen-belegg som innvendig korro-
sjonsbeskyttelse. I ettertid har det vist 

seg at disse rørene korroderer mye mer 
innvendig enn tilsvarende rør av grått 
støpejern. 

Belegging er enten en ikke-
strukturell eller en semi-strukturell 
metode, avhengig av beleggets tykkelse. 
Metoden er helt eller delvis avhengig av 
støtte fra det eksisterende røret for å 
kunne motstå opptredende krefter i hele 

levetiden. Pr. i dag beskytter belegget 
hovedsakelig ledningen mot videre 
innvendig korrosjon og tilfører i mindre 
grad ekstra styrke.

Ledningseiere etterlyser produkter 
og metoder, hvor herdet produkt får 
en strukturell styrke. Det pågår en 
betydelig forskning på området, og det 
er allerede utført prosjekter med svært 
gode resultater. 

Ved PU-belegning må det etableres 
adkomst til ledningen med ca. 150 
meters mellomrom. For å unngå gra-
ving og kapping av røret, demonteres 
kum-armatur i eksisterende kummer. 
Normalt legges det opp til provisorisk 
vannforsyning til abonnentene.

For å sikre god vedheft, må 
vannledningen renses grundig ved 
høytrykksspyling. Det benyttes et trykk 
på 550–600 bar. Ledningene renses 
slik at alt gammelt belegg, rustknoller 
og andre fremmedelementer fjernes. 
Deretter lufttørkes ledningen.

Rustknoller i vannledning fra 1960-tallet.

Epoxy/ PU er belagt på ca. 90.000 
meter i Norge hvorav PU i 3 mm 
tykkelse utgjør ca. 45 000 meter.
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INSTALLASJON
Sprøyteslangene trekkes gjennom led-
ningen til startpunktet og sprøytehodet 
monteres. En to-komponent polyuretan 
pumpes fram til sprøytehodet, hvor 
komponentene blandes og påføres 
rørveggen med stor hastighet via det 
roterende sprøytehodet. Med konstant 
hastighet trekkes sprøytehodet tilbake. 
Pumper mater inn polyuretan, og til-
baketrekkingshastigheten bestemmer 
beleggtykkelsen. Herdingen starter 
når belegget er påført, og herdetiden 
for polyuretan er omlag 30 minutter. 
Rørinspeksjon kan starte allerede etter 
10 minutters herding. Den korte herdeti-
den for polyuretan kan gi mulighet for å 
unngå å etablere provisorisk vannforsy-
ning, dersom sammenkobling til nettet 
for øvrig kan skje raskt. 

Polyuretan utføres normalt med en 
tykkelse på 3,0 mm, men kan sprøytes 
i to lag til en maksimal tykkelse på 
7,6 mm.

AVSLUTTENDE ARBEIDER, KONTROLL 
OG DOKUMENTASJON 
Når belegget er ferdig utherdet foretas 
det visuell kontroll av ledningsendene og 
det utføres rørinspeksjon med kamera 
som sluttdokumentasjon. Utførende 
entreprenør loggfører alle spesifikke 

data, og samler dette i en komplett 
dokumentasjon til ledningseier.

Er alt tilfredsstillende utført 
kan remontering av kumgods og 
sammenkobling til det øvrige nettet 
starte. Ledningen skylles med rent 
vann i henhold til leverandørens 
anvisninger, desinfiseres og spyles.

STATUS OG VIDERE UTVIKLING
På verdensbasis er det pr. i dag utført 
innvendig belegning av drikkevanns-
ledninger «in situ» på mer enn hundre 
tusen kilometer. En stor andel av dette 
er utført i England, helt tilbake fra 
1978. Utviklingen i Norge har i stor grad 
støttet seg på erfaringer i England, som 
er videreutviklet for norske forhold. 
Belegnings-metoden har utviklet seg fra 
sementmørtel-belegg via epoxy-belegg 
til dagens PU-belegg. Det har dermed 
skjedd en betydelig produktutvikling 
de siste 30 – 40 år. I tillegg har også 
utstyret og operatørenes kompetanse 
utviklet seg i takt med økt erfaring. 
Dokumentasjon på metodens kvaliteter 
og egnethet er dermed godt ivaretatt. 
Med dagens teknologi for PU-belegning, 
har man et godt supplement til øvrige 
NoDig-metoder.

PU er også en 100 prosent NoDig-
metode. Ledningsfornyelsen kan utføres 
fra kum til kum helt uten graving. 
Anboringer må ikke graves opp. 

TEKST: ØYVIND ENGER, NCC CONSTRUCTION/
ARVE HANSEN VA TEKNIKK AS

Avhengig av rørets kvalitet kan 
polyuretan påføres i ett eller to 
lag. Normaltykkelsen er på 3,0 

mm, men kan sprøytes i to lag til 
en maksimal tykkelse på 7,6 mm.

Finn frem mest mulig historikk 
om ledningen før PU velges som 

renoveringsmetode. 
Bruddstatistikk, grunnforhold og 

grunnvannstand er viktig 
grunnlagsinformasjon.

300 mm rør som belegges med 3 mm tykt PU 
belegg.

Snitt av 300 og 800 mm rør belagt med 
8 mm tykt PU-belegg. På 800 mm ledningen 
er belegget påført utenpå eksisterende 
cementbelegg.
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14 ARMERTE FORINGER 
FOR DRIKKEVANN
Spørsmålet: Holder det å benytte armert foring for fornying av en hovedvannledning? 
Svaret: Bruk av armert foring er i realiteten en levetidsforlengelse for eksisterende rør.  
Dette er en 100 prosent gravefri metode.

Vannledningsnettet i Norge har en høy 
lekkasjeprosent, den varierer fra 20 til 
50 prosent.

 Strømperenovering har i mange 
år vært brukt til renovering av rør i 
avløpssystemer, men NoDig teknologien 
er i konstant utvikling og kan tilby flere 
rørfornyingssystemer som er godkjent 
for drikkevann.

Utvikling av en armert foring til 
rørfornying av offentlige drikkevanns-
ledninger, uten oppgraving, har vært 
en visjon og en drøm i VA-bransjen i en 
årrekke. Dette systemet er nå tatt i bruk.

Vi skiller mellom limt armert foring 
og løs armert foring.

Løs armert foring benyttes hoved-
saklig på ledninger uten anboringer.

Limt armert foring kan benyttes på 
ledninger med- og uten anboringer.

Med en enkel og gravefri for-
nyingsmetode uten oppgraving av 
anboringer og trekkegroper, kan 

fornyelsestakten på ledningsnettet økes 
og vi oppnår en vesentlig lekkasjereduk-
sjon i løpet av relativt kort tid. 

Senere påkobling til ledningen 
kan utføres av rørlegger uten bruk av 
spesialverktøy/deler.

Dette medfører minimale inngrep og 
livet kan gå som normalt i et boligfelt 
eller ved trafikkerte veier. 

INNLEDENDE ARBEIDER
Ved fornyelse av en vannledning med 
limt armert foring må alle aktuelle 
abonnenter få provisorisk vanntilførsel, 
såkalt provann. Kumgods blir deretter 
demontert, og den aktuelle ledningen 
blir høytrykksspylt og renset. Deretter 
foretas innmåling av lengder, dimensjo-
ner og antall anboringer.

Rørinspeksjonen er også viktig for å 
kontrollere at røret er tørt og godt ren-
gjort. Samtlige anboringer blir nå renset 
og plugget før foringen monteres. 

INSTALLERING
Foringen blir først impregnert med et 
tokomponent limprodukt, eksempelvis 
epoksy eller SMP polymer. Foringen 
vrenges inn i eksisterende rør. Etter 
utherding kappes foring i start og ende-
avslutning og endekoblinger monteres.

Limt armert foring blir i vesentlig 
grad benyttet i ulike trykk-

systemer og står dermed under 
et konstant trykk, noe som gjør 
det til en aktuell og kostnads-
effektiv renoveringsmetode.

Produkter som kommer i kontakt 
med drikkevann skal være vur-

dert av Folkehelseinstituttet, som 
akseptable materialer til bruk i 

kontakt med drikkevann.
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Det benyttes en liten robot for å 
skjære opp til anboringene. Foringene 
leveres i diameter fra 100 til 500 mm, 
med lengder på inntil 100 meter pr 
installasjon. Dimensjoner og lengder 
varierer litt fra de forskjellige leveran-
dørene. Foringene kan skjøtes i kummer 
og det kan dermed etableres nye 
ledningsstrekk på flere kilometer uten 
oppgraving ved anboringer

De fleste foringer er produsert av 
polyester garn som blir helvevd i sirku-
lære og langsgående mønster. Dette 
danner en helkontunelig vev som står 
for styrke både i lengde og sirkulært. 
Sprengtrykk på lineren uten støtte er på 
12 bar.

Veven blir belagt med en polymer 
belegg på den en siden, PE eller 
polyuretan. For installasjon av foringen 
er det nødvendig å sikre tilgang i start og 
endepunkt. 

Eksisterende ledning kan ha opptil 45 
grader bend.

LØS ARMERT FORING
For å benytte armert foring uten lim 
til fornying av vannledninger, må det 
eksisterende røret være sterkt nok til å 
tåle det utvendige trykket og kan ikke ha 
anboringer tilknyttet ledningen. Noen vil 
hevde at dette er en nødløsning, men det 

kan også være en permanent løsning. 
Dersom trykket på ledningen faller, vil 
det oppstå et vakuum der foringen vil 
klappe sammen. Når trykket kommer 
tilbake vil foringen folde seg ut igjen. 

Den armerte foringen blir i vesentlig 
grad benyttet i ulike trykksystemer og 
står dermed under konstant trykk. En 
armert foring har ingen ringstivhet, 
og med denne metoden må det gamle 
røret være sterkt nok til å tåle den ytre 
belastningen.

INSTALLERING
Installering med løs armert foring blir 
utført med inntrekking. Her benyttes en 
vinsj med en svivel. Det vil si at vaieren 
kan gå rundt uten at slangen dreier 
rundt. 

I teorien er det ingen begrensning 
verken på diameter eller lengder. I hver 
ende av foringen blir det montert tilpas-
sede koblinger.

LEVETIDSFORLENGELSE
Bruk av armerte foringer er i realiteten 
en levetidsforlengelse for eksisterende 
rør. I tillegg til forlenget levetid, stanses 
også videre innvendig tæring i rørene. 
Der det eksisterende røret er av svært 
dårlig kvalitet eller har større hull med 
innlekkasje, må det gjøres forberedende 
tiltak i form av punktutbedring, eller 
eventuelt benytte Compact Pipe.

Armert limt foring er et reelt 
alternativ ved fornying av stålrør og 
støpejernsrør. Vedheft og delaminering 
på eternittrør er en utfordring. Derfor 
bør løs armert foring eller andre 
rørfornyingsmetoder benyttes på denne 
typen rør.

MILJØASPEKTET
Ved denne type ledningsfornyelse av 
vannledningsnettet kan følgende noteres 
i miljøregnskapet:
>  Redusert eller ingen trafikk-

belastning. Lavere utslipp. 
Bærekraftig løsning.

>  Kostnadseffektivt
>  3–4 dagers utførelse for 200 meter 

rørfornying i anleggsperioden. Ingen 
graving ved anboringer.

>  Tekniske fortrinn
>  Flere dimensjoner for vann, fra 75 til 

800 mm. Godkjent løsning for mindre 
dimensjoner og forgreninger.

>  Testet og godkjent
>  Dokumentert smak- og lukt-

fri. Godkjent for drikkevann av 
Folkehelseinstituttet og NIVA.

TEKST: ROLF DALBY, OLIMB

Der det er mange anboringer på 
et ledningstrekk er bruk av limt 

armert foring en rask og 
økonomisk gunstig metode.

For å benytte slangeløsninger til 
fornying av vannledninger må det 
gamle røret være sterkt nok til å 

tale det utvendige trykket.
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15 INNTREKKING AV RØR 
Spørsmålet: Hvordan fraktes PE-rør til anleggsområdet? 
Svaret: PE-rør leveres helsveiset på rull for de mindre dimensjonene.  
Ved større dimensjoner, over 180 mm, leveres rørene normalt i lengder fra 12–18 meter.

Når vann- og avløpsrør skal fornyes er 
inntrekking av rør i eksisterende rør 
en mye benyttet og svært anvendelig 
metode. 

Det er to metoder som benyttes;
>  Inntrekking av kontinuerlig rør med 

lengde tilsvarende den ledning som 
skal renoveres.

>  En forenklet metode for rørpressing 
med kortrør.

Til fornying med kontinuerlige rør 
benyttes primært helsveiset rør av 
polyetylen, PE- rør. Det leveres i dag PE- 
rør i mange ulike material-kvaliteter, 
dimensjoner og trykklasser. Det er 
sterkt å anbefale at alle rør og rørdeler 
som skal sveises sammen leveres av 

samme rørprodusent. Ved alle vanlige 
leggedyp vil belastninger ved utførelsen 
være dimensjonerende.

PE-rør leveres helsveiset på rull for 
de mindre dimensjonene. Ved større 
dimensjoner leveres rørene normalt i 
lengder fra 12–18 meter. 

Kortrør har lengder på 80 cm og opp 
mot omlag èn meter, og blir skjøvet inn 
i eksisterende avløpsrør fra kum. Disse 
rørene har gjerne en skjøt som kan 
sammenlignes med «not og fjær». Dette 
er en metode som i noe grad er benyttet 
på mindre anlegg.

GRP rør kommer også inn under 
kategorien kortrør, men leveres i 
lengder fra seks til 12 meter. Dette er 
en type glassfiberarmert polyester rør 
som benyttes på større dimensjoner, 
fra 500 millimeter og oppover for både 
vann- og avløp. Dette er rør som krever 
blottlegging av et tilkomstpunkt på 
eksisterende rør eller etablering av et et 
tilkomspunkt. 

GRP-rør ble opprinnelig 
brukt i den kjemiske industrien 

på grunn av materialets gode 
korrosjonsegenskaper. I Norge startet 
produksjon av rør midt på 60-tallet. 
De eldste rørene er mer enn 35 år. 
Innen vannforsyning benyttes GRP over 
hele verden til store forsynings- og 
overføringsledninger, i dimensjoner 
fra 500 til 2400 millimeter. GRP-rør 
kan i dag leveres i dimensjon opp til 
4000 millimeter. Det bør vurderes om 
hulrommet mellom nytt og gammelt rør 
må støpes for å forankre røret. Dette er 
spesielt viktig på trykkledninger.

Fordelen er at eksisterende rør benyt-
tes som en forskaling. Rørfornyelsen 
kan skje med betydelig mindre graving 
enn ved konvensjonelle gravemeto-
der, og dette i seg selv innebærer en 
miljøgevinst. Det er utvilsomt også en 
rimeligere metode enn full utskifting av 
aktuelle rørstrekk.

Metoden har også den fordel at det 
ikke finnes alternative metoder for 
større dimensjoner der rørene må tåle 
høye driftstrykk. En av ulempene er en 
forholdsvis stor dimensjonsreduksjon.

Til fornying med kontinuerlige rør 
benyttes primært helsveiset rør 

av polyetylen, PE- rør.
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FORUNDERSØKELSER OG RENGJØRING
Før innføring av helsveiset PE- rør 
må den eksisterende ledningen være 
rengjort og rørinspisert. Graden av 
rengjøring avhenger av dimensjons-
forskjellene mellom eksisterende og 
nytt rør, samt tilstanden på den eksis-
terende ledningen. Høytrykksspyling er 
ofte nødvendig. Rørinspeksjonen viser 
eksisterende tilkoblinger og eventuelle 
dimensjons og retningsforandringer.

Det er en forutsetning at det blir truk-
ket en tolk gjennom den eksisterende 
ledningsstrekningen. Tolken skal ha 
den samme dimensjon som den nye 
ledningen skal ha. Lengden på tolken 
bør av hensyn til eventuell krumning på 
ledningen være minst to meter. Det er 
viktig at det monteres trekkhode/ vaier 
i begge ender på tolken, slik at den kan 
dras ut ved eventuelle stopp.

Etter gjennomtrekking av tolken 
undersøkes denne med hensyn til 
påførte riper og skader. Riper og skader 
på den installerte PE- ledningen skal 
etter VA-Miljøblad nr 3 ikke overskride 
15 prosent. Dersom tolken har store 
skader bør ytterligere rengjøring vurde-
res og det bør også vurderes å redusere 
dimensjonen på den nye ledningen.

Det anbefales bruk av kappe på 
PE-ledningen. Kappen består av et 
beskyttende lag av PP (Polypropylen) 
i tykkelser avhengig av dimensjon fra 
4 mm til 5 mm. Formålet med kappen er 
å beskytte medierøret mot riper under 
inntrekkingen. På vannledninger anbefa-
les det alltid å benytte PP-kappe.

INNFØRINGEN
Innføring skjer ved trekking via 

inn føringsgrop ved kontinuerlige rør, 
eller skyving fra kum for kortrør. 

Et kontinuerlig rør sveises ferdig oppå 
bakken, og legges i posisjon på ruller. Ved 
transport fra sveisested til trekkegrop 
er det viktig at PE- røret beskyttes mot 
transportskade. Det advares mot sleping 
av rør direkte på asfalt, grus og pukk. 

Ledningen må etter innføring 
gis tid til å stabilisere seg mot 
jordens temperatur. Avhengig av 

Ved transport fra sveisested 
til trekkegrop er det viktig at 

PE-røret beskyttes mot 
transportskade. Rør skal aldri 
slepes direkte på asfalt, grus 

og pukk.

Til fornying med kontinuerlige rør benyttes primært helsveiset rør av polyetylen, PE- rør. 
Det leveres i dag PE- rør i mange ulike material-kvaliteter, dimensjoner og trykklasser.
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temperaturvariasjonene anbefales det 
å la ledningen ligge i jorden i minst ett 
døgn før den kappes til endelig lengde, 
og montering i kummer og tilkobling av 
stikkledninger foretas. Dersom deler av 
ledningen ligger i åpen grøft skal dette 
utføres i henhold til gjeldende legge-
anvisninger for PE- rør.

TILKOBLING AV STIKKLEDNINGER
Det må graves opp for tilkobling av 
stikkledningene. På grunn av faren 
for å skade PE- ledningen etter 
inntrekkingen, skal den nødvendige 
lengde av ledningen som skal 
renoveres «kappes ut» i området ved 
påkoblingen. Det er viktig at dette 
partiet sikres ved inntrekkingen, at 
trekkehodet passerer uten å henge 
seg opp og at ikke omkringliggende 
masser dras med inn i ledningen.

Hvordan tilkobling til kummer 
skal utføres avhenger av om 
den eksisterende kummen skal 
opprettholdes, renoveres eller skiftes.

Tilkobling til ny prefabrikkert 
avløpskum skjer vanligvis ved kjerne-
boring av hull gjennom kumveggen 

med påfølgende innstøping av krage 
eller elektromuffe, slik at det oppnås 
en strekkfast forbindelse.

Ved plasstøpt kum avsluttes 
PE-ledningen med påsveiset PE- krage 
og løsflens i varmforsinket stål som 
skrus fast til innstøpt flensrør i kum-
vegg. Her bør flensen være minimum 
180 millimeter utenfor kumveggen for å 
sikre tilgang til bolter/muttere.

I kumgjennomføringer skal innstøpte 
PE-rør alltid ha egnet gummimateriale 
påmontert.

KONTROLL OG KVALITETSSIKRING
Det foretas visuell bedømmelse av alle 
sveiser. Sveiser kan kreves tatt ut og 
testes som en prøvesveis.

Strekk- og trykkrefter kontrolleres 
ved innføringen. Det bør benyttes vinsjer 
som kan måle trekkraften. Før tilkobling 

av stikkledningene skal det gjennom-
føres tetthetsprøving.

Sluttkontroll inneholder vanligvis 
en kvittert kontrollplan for hvert tiltak 
med kommentarer og eventuelle avvik. 
Med rapporten skal det følge digitale 
kumfotos som viser hele kumbunnen. 
Nye kummer skal måles inn etter kom-
munens innmålingsinstruks. Eventuelle 
rørtilpasninger utenfor kum og i grøft 
skal dokumenteres med målsatt skisse. 
Enkelte kommuner forlanger også en 
grafisk framstilling som dokumenterer 
hvilke spenninger den nye ledning har 
vært utsatt for, og de skal selvsagt 
ikke overskride anbefalte verdier fra 
rørleverandør.

TEKST: PEER-CHRISTIAN NORDBY OG ROLF 
DALBY, OLIMB

HENVISNINGER:

VA Miljøblad nr 3: Renovering med innføring av 
kontinuerlige rør

VA/Miljø-blad nr. 5: Grøfteutførelse fleksible rør.

Rør og rørdeler, eksempelvis 
elektromuffer, skal alltid ha 

samme SDR-verdi.
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16 FORNYING AV KUMMER
Spørsmålet: Er det nødvendig å fornye kummer samtidig med resten av ledningsnettet? 
Svaret: Kummene er en naturlig del av ledningsnettet og vil framstå som et svakt punkt dersom 
fornying utsettes eller sløyfes.

Kummer er en viktig del av avløpsnettet, 
men blir ofte nedprioritert. Fornying av 
ledningsnettet skjer normalt fra kum til 
kum, men selve kummen blir ofte over-
sett. Dermed blir den det svake leddet i 
ledningsnettet. 

STORE MANGLER
I de verste tilfeller er avløpskummen bare 
et «hull i bakken», som ofte blir et kost-
bart driftspunkt som følge av tilstopping.

Standarden på kummene er ofte lik 
rørene. Det forekommer betydelig inn- 
og utlekkasje og de bør derfor fornyes 
som en naturlig del av en gravefri 
rørfornying. 

Eldre kummer har ofte dårlig 
hydraulisk utforming. Mange kummer er 
dype og har ikke mellomdekke, noe som 
medfører betydelig risiko ved arbeider 
i kummen. Kummer som er dypere enn 
fire meter bør ved fornying også utstyres 
med mellomdekke og fastmonterte 
stiger.

Undervasking er også et typisk trekk 
ved gamle kummer.

Ofte går både vann og avløp gjennom 
samme kum, noe som utgjør en reell 
hygienisk trussel.

Kommunen har ansvar for å 
kartlegge svakheter i vann- og avløps-
systemet. Kartleggingen skal gi oversikt 
over lekkasjer og tilstanden på lednings-
nettet, som igjen danner grunnlag for 
planmessig vedlikehold og fornyelse. 

Avløpssystemet har utfordringer i 
tilknytning til klimaendringer, fremmed-
vann og fellessystem for avløpsvann og 
overvann. Flere kommuner har lagt opp 
til en økning i gebyret, blant annet for å 
øke ledningsfornyelsen. Da er det viktig 
at også kummene blir med som en del 
av denne fornyelsen.

I noen tilfeller kan en kum fornyes, 
men i andre tilfeller er kummens til-
stand så dårlig at den bør erstattes.

KUMMER SOM BØR FORNYES
Fornying av kummer bør utføres når 
det registreres omfattende innlekk og 
utlekk, dårlig renneutforming og dårlig 
bunn. Med dårlig bunn menes lite fall 
mot renne, tynn eller svært mangelfull 
betong eller påstøp. Det er da aktuelt 
med oppstøping av nye vegger, spesielt 
i steinsatte kummer og kummer med 
større skader.

Operatører registrerer at det ofte er 
store hull og utsparinger i kumvegger 
som ikke er tettet igjen. Vannverksgods 
er også ofte dårlig forankret. En rekke 
kummer mangler også stiger. 

FORUNDERSØKELSE OG FORARBEIDER
I mange tilfeller er det ikke nødvendig 
å etablere overpumping i forbindelse 
med fornying av kummer. Jo mindre 
vann, jo enklere er det å utføre for-
nyingen. Men det finnes mange gode 

Kummer er en del av lednings-
nettet og fornying må vurderes på 

lik linje med vann- og 
avløpsledningene.
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fornyingsprodukter på markedet som 
muliggjør fornying med vannstrøm i 
kummen.

Det er ikke lov å entre en kum uten å 
være to personer tilstede. Luftkvaliteten 
i kummen skal alltid måles og doku-
menteres før entring av kummen. 

En kum som skal fornyes må 
rengjøres. Rengjøringen utføres med 
høytrykkspyling, gjerne med varmt vann, 
av innvendige overflater, og om nødven-
dig med kjemikalier.

Eksisterende bunn graves, meisles 
eller pigges helt eller delvis ut.

I de aller fleste tilfeller anbefales det 
å grovstøpe en ny bunnseksjon. I vann-
kummer forankres den nye ledningen 
i kumbunnen, enten det er PE rør eller 
strømpeforing. Forankring skjer enten 

med forankringsklammer av flatstål 
eller innstøping av konsoll for ventil-T 
eller ventil-X.

En fornyet kum skal ha tett bunn, 
tette rørgjennomføringer og tette 
skjøter mellom kumelementene. 
Avløpskummer skal ha god hydraulisk 
renneutforming. I vannkummer er det 
spesielt viktig med solid forankring av 
gods, veggjennomganger og konsoller, 
som tåler trykkprøving og alle øvrige 
driftssituasjoner kummen blir utsatt for.

BEGRENSNINGER
Ved store forskyvinger i kumringer på 
eksisterende kummer kan det være 
vanskelig å foreta fornying. Det samme 
er tilfelle der kvaliteten på betongen 
er så dårlig at det mest fornuftige er 
å fjerne kummen og erstatte den med 
en ny. De fleste kummene kan likevel 
fornyes. Plassmangel i kummen er også 
en utfordring. Det må være plass til en 
person som kan stå for montering av nye 
installasjoner som vanngods eller luke. 

GJENNOMFØRINGEN
Arbeidene starter gjerne med arbeids-
varsling, som innebærer informasjon til 
oppdragsgiver og beboere i det aktuelle 
området. Arbeidsvarsling omfatter også 
skilting. Videre er det viktig med sikring 

I alle renoverte kummer bør det 
monteres en stige med tre eller 

fire festepunkter.

Slik ser det ut etter fornyingen.Et vanlig syn i norske kummer før fornying.
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av området i og rundt kummen. Før 
entring av kummen må det nok en gang 
foretas gass- og luftmåling.

I mange tilfeller er det nødvendig 
å kappe bort korroderte stigetrinn, og 
meisle bort porøs betong. Gammel 
avstempling, som ofte er trykkimpreg-
nerte, råtne materialer, må fjernes. 
Tiltak for å bedre vedheften er også 
nødvendig. 

INSTALLASJONEN
Selve installasjonen starter med 
forskaling og utforming av nye renner 
og eventuelle sideløp. Renneforskaling 
tilpasses retningsendringer og sideløp 
for å sikre god hydraulikk.

Avhengig av kumtype utføres deretter 
forskaling og armering for forankring av 
vanngods.

Renna må ha en lengde på minimum 
60 cm lengde. Det er viktig at kumbun-
nen støpes med fall mot åpen renne. 

I de tilfeller der ledningen er utført 
med strømpeforing installeres denne 
ubrutt gjennom kummen, dersom dette 

er mulig. Strømpeforingen skjæres ned 
slik at vi får en renne med høyde tilsva-
rende halve rørdiameteren.

Ekspanderende betong sikrer god 
vedheft til strømpeforingen.

Forskaling, armering og støp for 
kumvegger er aktuelt der det enten er 
hull eller kummen er steinsatt.

I alle renoverte kummer bør 
det monteres en stige og eventuelt 
mellomdekk, og åpningene i henholdsvis 
kumtopp og mellomdekk skal være 
forskjøvet i forhold til hverandre. Renner 
for ledninger med diameter større eller 
lik 600 millimeter skal dekkes med 
rister som sikres.

Installasjonen fortsetter med pigging 
eller skjæring av asfalt ved utskifting 
av kumtopp. I enkelte tilfeller monteres 
også lås, som stabiliserer og låser lokk i 
trafikkert vei.

Industrikummer blir ofte overflate-
behandlet dersom det er fare for 
korrosjon eller tæring.

DOKUMENTASJON
Under hele installasjonsprosessen 
blir det tatt fotos for å dokumentere 
de arbeidene som blir utført. Disse 
bildene leveres sammen med slutt-
dokumentasjonen ved overlevering. I de 
fleste tilfeller er det manuell befaring 
der eventuelle feil og mangler blir notert 
og utbedret. Det er en selvfølge at entre-
prenøren forlater området både ryddig 
og godt sikret.

TEKST: ARI GUDMUNDSSON, OLIMB 

HENVISNINGER

VA-Miljøblad nr 2.

En renovert kum skal ha tett 
bunn, tette rørgjennomføringer, 

tette skjøter mellom 
kumelementene og en hydraulisk 

riktig renneutforming. 
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17 FORNYING AV KULVERTER OG 
STIKKRENNER 
Spørsmålet: Hvilke typer forskaling benyttes ved fornying av kulverter? 
Svaret: Forskalingsmaterialene kan være sement, plast, eller glassfiberarmerte betongplater, 
eller plater av polyester eller epoxy.

Avløpsvann skal ikke skape helse-
problemer, skade eiendom, 
infrastruktur eller påføre ulemper for 
abonnenter som følge av sammen brudd 
i avløpssystemet.

Flere kommuner har derfor et sterkt 
fokus på fornyelse av avløpsledninger og 
kulverter. 

Kulverter og andre fjellrom har ulik 
alder. Noen er svært gamle. I mange 
tilfeller er tunnelene vannfylte eller 
vannførende, og ekstra krevende å føre 
tilsyn med. Det er en stor jobb bare å 
kunne gi en trygg tilstandsvurdering av 
de ulike anleggene.

PLASSBYGDE KULVERTER
Fra tidligere tider er det bygget en del 
kulverter for framføring av overvann og/
eller avløpsvann. De ble oftest bygget av 
teglstein eller granittblokker i ulik for-
masjon, enten med sirkulært tverrsnitt 
eller flat bunn med hvelving. 

En del av disse kulvertene er i svært 
dårlig forfatning og trenger fornying. 

Kulverter bygges i dag av betong, 
stein eller stålrør. Begrepet kulverter 
er også brukt om store rør eller støpte 
ganger under gate-, gulv- eller kjeller-
nivå for fremføring av kabler, vann og 
avløpsrør og andre tekniske installasjo-
ner i tettbygde strøk.

FORBEREDENDE ARBEIDER
Eldre kulverter kan fornyes på en 
miljøvennlig måte, uten noen form 

for oppgraving. Forundersøkelsene 
avdekker tilstand og hvilke tiltak som 
er nødvendig for å sikre anlegget. 
Kulverten blir først rengjort og deretter 
armeres arealet – «mellomrommet» - 
mellom nytt element og eksisterende 
kulvertvegg. 

Behovet for overpumping og 
etablering av en «bypass» må 
vurderes. Mange kulverter ligger 
på store dyp og det kan da være 
nødvendig å etablere en sjakt for å 
komme ned til kulverten. Betongringer 
med en indre diameter på 2500 mm 
er å anbefale. 

Dersom en kulvert for avløp skal 
fornyes, må det tas forholdsregler med 
tanke på luftkvalitet, miljø og sikkerhet. 
Om nødvendig må kulverten nærmest 
tørrlegges.

I en overvannskulvert kan det imid-
lertid aksepteres en del vannføring i 
anleggsperioden.

Dimensjonen på en kulvert i 
VA-sammenheng er på minimum 

1000 mm. Et typisk mål på en 
plassbygget kulvert kan være 1200 
mm i bredde og 1500 mm i høyde.
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SLIK GJØR VI DET 
Tverrsnittet blir målt opp, og i de aller 
fleste tilfeller benyttes prefabrikkerte 
elementer. Tverrsnittet blir produsert i 
mindre enheter som totalt skal dekke 
hele kulverten etter montering. De 
enkelte seksjonene føres inn i kulverten, 

og danner til slutt en «indre forskaling» 
som også blir en del av den permanente 
løsningen. Forskalingsmaterialene kan 
være sement, plast, eller glassfiber-
armerte betongplater. Plater av 
polyester eller epoxy blir også benyttet. 

Når forskalingen er på plass 
pumpes en tyntflytende betong med 
høy fasthet inn mellom opprinnelig 
kulvertvegg og den nye forskalingen. 
Støpingen starter med bunnen og 
støpes deretter fortløpende opp mot 
taket. Støpeprosessen er avgjørende for 
et vellykket resultat, og arbeidet skal 
dokumenteres av entreprenøren. Når 

forskalingsformene er montert, må de 
stemples for å tåle trykket i forbindelse 
med støpeprosessen. 

Normalt støpes det ut 50–100 mm, 
og tverrsnittet blir dermed redusert i 
størrelsesorden 5–10 prosent. Med en 
bedre hydraulisk profil på røret vil ikke 
reduksjon i tverrsnittet ha noen praktisk 
betydning i de fleste tilfeller. 

AVSLUTTENDE ARBEID
Så snart den indre forskalingen er 
ferdig herdet kan man ta betongprøver 
og foreta dokumentasjon i form av 
ferdigfilming i tillegg til eventuell visuell 
inspeksjon, hvis oppdragsgiver ønsker 
dette.

TEKST: ØYSTEIN OLIMB, OLIMB

Fornying av kulvert i Hovindbekken i Oslo. Støpeprosessen er avgjørende for et vellykket 
resultat. Når forskalingsformene er montert, må de stemples for å tåle trykket i forbindelse 
med støpeprosessen.

Dersom en kulvert for avløp skal 
fornyes må man ta forholdsregler 

med tanke på luftkvalitet, miljø 
og sikkerhet og om nødvendig 
nærmest tørrlegge kulverten.

Hydraulisk kapasitet etter 
fornyingen må alltid beregnes, og 

det må alltid vurderes 
klimafaktorer i kulverter som er 

påvirket av regnvann.

Ved å benytte fornyingsmetoden 
kan eldre kulverter fornyes på en 
miljøvennlig måte uten noen form 

for oppgraving.
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18 RØRFORNYING I OFFENTLIGE OG 
VERNEVERDIGE BYGNINGER
Spørsmålet: Må vegger og gulv pigges opp når det oppstår lekkasjer innomhus? 
Svaret: Med rørfornying kan eksisterende rørtrasèer benyttes ved at rørnettet fornyes 
fra innsiden. Eksisterende vegger og gulv berøres i liten grad.

Myndighetskravet til en bygning, TEK 
10 og Byggebransjens våtromsnorm 
står sentralt når det gjelder rørfornying 
innvendig og under bygninger. Det er 
klare normer i forhold til materialer og 
metoder som må benyttes for å oppnå 
godkjente resultater.

Forskriften TEK 10 skal sikre at tiltak 
planlegges, prosjekteres og utføres 
ut fra hensyn til god visuell kvalitet, 
universell utforming og slik at tiltaket 
oppfyller tekniske krav til sikkerhet, 
miljø, helse og energi.

BYGGEBRANSJENS VÅTROMSNORM 
(BVN)
BVN er ment som et oppslagsverk 
for alle som er involvert i arbeid 
med våtrom; det vil si tiltakshaver, 
prosjekterende, utførende og 
kontrollerende. BVN angir krav til 
materialer og produkter som er 
vesentlige for våtrom i forbindelse med 

Teknisk Godkjenning, og er dermed 
også et verktøy for produsenter av slike 
materialer eller produkter. I prinsippet 
er det ingen forskjell på private eller 
offentlige bygninger. Det er samme 
myndighetskrav til hvordan rørfornying 
skal utføres inne i bygninger.

FORUNDERSØKELSER
Erfaringer viser at det sjelden er 
nedtegnet endringer som er foretatt i 
rørsystemer i en bygning. Det er derfor 
helt avgjørende at hele bygningen 

blir «scannet» og at huseieren får 
en nøyaktig innmålingsrapport, 
inkludert 3D bilder, med stammer 
og grenrør. Det gir en oversikt over 
nye og gamle rør og tilstanden på de 
enkelte strekkene. Forundersøkelsen 
vil gi et godt bilde av hvilke rørstrekk 
som kan holde i ytterligere 10–20 
år. Forutsigbarhet, med minst mulig 
endringer underveis, er derfor den 
beste veien å gå.

Det er i dag mange som velger 
metode uten å ha sjekket rørene. 
Det er i beste fall å betegne som 
manglende kunnskap. Det lønner seg 
å undersøke før man tar en beslutning. 
Rørnett er ofte unike og bør derfor 
vurderes individuelt. Valg av metode 
må være betinget av kvalitetskrav. 
Deretter kan det tas hensyn til 
brukernes ønsker, belastninger og 
ulemper. Metodene velges etter de 
mulighetene rørnettet gir.

Rørfornying er en felles-
betegnelse for fornying av det 
eksisterende rørnettet, uten å 
grave opp uteareal, pigge opp 

gulv eller rive vegger.
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INSTALLASJONSTID
Installasjonstiden og belastningen for 
brukerne av eiendommen er betydelig 
mindre ved bruk av rørfornying. Det 
samme kan sies om belastningen på 
infrastrukturen i området. I tillegg vil 
miljøgevinsten være svært stor.

Det eksisterer mange metoder og 
produkter for rørfornying som går fra 
tak over bygningen, fra kjøkken, bad, WC 
og sluk, gjennom bygningen, ned under 
kjellergulvet, og ut under uteareal, fram 
til offentlig anlegg, for både vann og 
avløp.

I noen norske byer og i økende grad 
i Europa, er det kun lov å grave for 

utbedring av rør, når rørfornying ikke 
lar seg gjennomføre. 

Når vi kommer under og inn i byg-
ningen er besparelsene normalt enda 
større. Å pigge opp kjellergulv/badegulv, 
rive vegger og bryte brannceller er bare 
unntaksvis nødvendig, når rørfornying 
benyttes som metode. 

Fornying av vann og avløp er to ulike 
operasjoner. Her fokuserer først og 

fremst på rørfornying av avløpsrør. Ved 
spørsmål om rørfornying av trykkvanns-
ledninger anbefaler vi at en seriøs aktør 
i rørfornyingsbransjen kontaktes, da det 
er mye nytt som skjer i dette markedet. 
Nye erfaringer med disse produktene 
er viktige i beslutningsprosessen. 
Vær nøye med at produkter som skal 
benyttes i drikkevannsledninger har de 
nødvendige godkjenninger fra offentlige 
myndigheter.

STENGE ANLEGGET
Å stenge for vann og avløp i en bygning 
i lengre eller kortere perioder, skal 
normalt ikke være nødvendig. Dette er 
en av de viktige gevinstene.

SLIK GJØR VI DET
Først renses rørene, for å fjerne alle 
rustfragmenter og forstenet masse. 
Røret blir da glatt på innsiden, og får 
tilbake sin opprinnelige dimensjon. Når 
rensingen er utført, etableres et nytt rør 
på innsiden av det gamle røret. Røret 
fornyes enten med en strømpeforing 
eller ved påføring av et armert 
poly-belegg. Alle røroverganger og 

Dersom du benytter en 
entreprenør som har Teknisk 
Godkjenning (TG) fra SINTEF 

Byggforsk kan du være trygg på 
at anlegget holder de krav og 
spesifikasjoner som dagens 

marked krever.

Undersøk alltid rørene grundig 
før du bestemmer deg for tiltak.

Operatører i gang med fornying av et av rørstrekkene i den gamle Centralbankens 
direksjonsrom i Kirkegata 18 i Oslo.
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påkoblinger rørfornyes. Det gamle røret 
blir brukt som føringsvei for det nye 
røret. Sluket blir også renset og fornyet.

TEKNISK GODKJENNING (TG)
Dersom du benytter en entreprenør 
som har Teknisk Godkjenning fra 
SINTEF Byggforsk kan du være 
trygg på at anlegget holder de krav 
og spesifikasjoner som dagens 
marked krever, både i forhold 
til myndighetskrav, TEK 10, og 
Byggebransjens våtromsnorm. Når 
et prosjekt er overlevert skal kunden 
ha en trygghet for at avløpsnettet i en 
bygning er 100 prosent fornyet.

SNARVEIENE
Det er mange snarveier som kan tas 
når man ikke trenger å følge de strenge 
kravene en teknisk godkjenning gir til 
både produkter, utførelse og forventet 
levetid. 

FORDELER OG ULEMPER
>  Med TG godkjenning.
+ Testet og godkjent som et nytt rør 
+ Tilpasset hvert enkelt bygg
+ Hele rørsystemet er testet
+ Kontinuerlig 3. parts revisjon 
+ Akseptert av forsikringsselskaper
+  Med TG er rørnettet automatisk en del 

av Byggebransjens våtromsnorm
- Noe høyere pris
- Lengere installasjonstid

> Uten TG godkjenning.
+  Noe rimeligere i pris (avhenger av 

metode og leverandør)
+  Kortere installasjonstid 
- Usikker levetid
- Ingen referanser på holdbarhet
-  Ingen godkjenninger for hele 

rørsystemet
- Ingen krav til 3. parts revisjon
-  Leveransen er avhengig av leveran-

dørens kompetanse 
-  Er ikke en del av våtromsnormen
- Tynnere og svakere strømpeforing

- Mindre overlapp i overganger
- Rimeligere epoxy og polyester
-  Fleksible strømpeforinger som ikke 

opprett holder rørdimensjonen i bend

TEKST: FRODE BERNTZEN, OLIMB

HENVISNING

SINTEF Byggforsk

Teknisk Godkjenning 20045

Bestillerhåndbok

Rørfornying under- og innvendig i byggninger.

Operatør kartlegger eksisterende rørtrasè og foretar innmåling for produksjon av gren på 
eksakte mål.
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Tykkveggede støpejerns rør med korte gren ofte 
med stort fall. Egen kjøkkenstamme i 3” som ble 
montert ved byggets opprinnelse og var ment for 
utslagsvask i boligen. På de fleste eldre bygg fra 
rundt 1900 er WC stamme 4” montert i etterkant 
mellom 1930 – 1940.

Samme bygge metode som posten ovenfor. 
Kan være kun 4” stammer. 
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3” stamme til bruk på kjøkkenet er i meget dårlig 
forfatning og ligger i grenseland for å kunne 
rørfornyes. Spesielt økt bruk av fettfjernende 
vaskemidler og større belastning og nye 
påkoblinger i senere tid,oppvaskmaskin. WC 
stammen er dårlige og må fornyes men ofte er det 
få lekkasjer fra denne type rør.

En meget dårlig støpejerns kvalitet grunnet 
jernmangel etter krigen. Disse rørene er for lengst 
modne for fornying.

TILSTAND AVLØPSRØR ULIKE TIDSEPOKER

Nedenfor følger en oversikt 
over typiske problemstillinger 
med rør fra de ulike tidsepoker. 
Dataene er basert på befaring 
av over 6000 boenheter og 
fornying av ca 3000 boenheter.
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1950–1960 1960–1970 1970–1980

Fortsatt kun støpejern med korte 
gren. Noe mindre fall på gren enn 
typisk for 1930 tallet. Støpejernet 
av tynnere kvalitet enn den som ble 
montert før krigen.

Fortsatt ble støpejern brukt i alle rørstrekk men 
i en mye tynnere kvalitet en på 1930 tallet. Her 
begynte man med kun en fallstamme som var 
påkoblet både bad og kjøkken. Dette medførte 
lange horisontale gren opp mot 3–4 meter med 
lite fall. Ofte kan et gren være en kombinasjon 
av sluk og WC med innsnevring, eller kjøkken 
og sluk

Her gjør ABS og PVC plasten sitt inntog i bygninger, 
disse skulle revolusjonere rørinstallasjoner med 
holdbarhet og enkel montering. Samme type 
installasjoner som på 1960 tallet men med enda 
flere gren slått sammen før påkobling stamme.

Rørene bærer preg av alderen og 
har ofte sted- vis meget lite gods 
igjen i rørene. På grunn av alder er 
de modne for fornying, spesielt svakt 
punkt er sluk som ofte er i meget 
dårlig forfatning.

Her ligger hoved problematikken i de lange 
gren som ofte er i meget dårlig forfatning. 
Spesielt lange gren fra kjøkken har kunde 
normalt hatt sted vise utskiftinger og lekkasje 
problemer allerede. Fallstammen bærer 
også preg av større belastning og på grunn av 
kjøkken tilkobling ikke har et naturlig fettlag 
innvendig. De fleste prosjekter fra denne 
tidsepoken bør starte fornying av sine rør. 

Her finner vi dessverre den dårligste kvaliteten på 
rør som noen gang er brukt i en bygning. Plasten 
i rørene tålte ikke hverken sollys ved lagring eller 
spenninger i bygget. Ofte går rørene i sjakter med 
innstøpte lange gren. I opp mot 40–50 prosent av 
tilfellene er det sprekkdannelser i påkobling gren/
stamme på grunn av spenninger i bygget.

Her er det er akutt behov for fornying. 
Forsikringsselskaper har begynt å stramme 
inn på dekningen av denne type rør som ikke er 
fornyet, med høyere egenandel og ikke dekning av 
følgeskader ved lekkasjer.

Behovet for fornying er her å betrakte som 
akutt.

TILSTAND AVLØPSRØR ULIKE TIDSEPOKER
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På norsk sokkel er drøyt 20 innretninger nærmere 
30 år gamle, mens en håndfull har nærmere 40 års 
fartstid. Disse innretningene hadde gått ut på levetid, 
men rørfornying forlenger levetiden. Foto: Statoil



19 LEVETIDSFORLENGELSE 
OFFSHORE OG INDUSTRI
Spørsmålet: Hvor lang levetid regner man for et rør på en plattform? 
Svaret: Estimert levetid er ca 20 år, men det er mulig å fordoble levetiden med strømpeforinger.

Innretningene på norsk sokkel blir 
stadig eldre. I løpet av det neste tiåret 
kommer mer enn 20 nye plattformer, 
flyttbare innretninger og rørledninger til 
å nå aldersgrensen. 

Ny teknologi, nye driftsmetoder og 
tiltak som gjør det mulig å få opp mer 
olje og gass enn det som opprinnelig var 
planen, gjør at rettighetshaverne ofte 
ønsker å bruke de gamle innretningene 
også etter at de har nådd aldersgrensen.

Å bruke de gamle innretningene ut 
over designlevetiden vil i mange tilfeller 
være samfunnsøkonomisk fornuftig. 
Samtidig er det ikke akseptabelt 
at levetidsforlengelse av aldrende 
innretninger går ut over sikkerheten. 
Aldring og levetidsforlengelse 
var én av hovedprioriteringene til 
Petroleumstilsynet fra 2006 til og med 
2009, og mange av målene som ble satt 
for hovedprioriteringen ble nådd i løpet 
av disse årene.

Både Petroleumstilsynet og offshore-
industrien har igangsatt en rekke 

nye aktiviteter knyttet til aldring og 
levetidsforlengelse. Utfordringen er å 
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet ved 
fortsatt drift på eldre innretninger og 
rørledninger.

LEVETIDSFORLENGELSE
Hovedfokuset for Olimb Offshore, som 
er en av de norske aktørene innen 
dette feltet, er levetidsforlengelse og 
innvendig korrosjonsbeskyttelse av høy-
trykks- og lavtrykkssystemer både for 
norsk og internasjonal sokkel. 

Alle offshore-installasjoner har 
en estimert levetid. Rør på de fleste 
plattformer kan holde i 15–20 år, men 
det viser seg at svært få av rørene vil 
stå levetiden ut på grunn av korrosjon, 
mekanisk slitasje og slitasje fra sand.

Med en innvendig ledningsfornyelse 
med de rette produkter og metoder kan 
levetiden fordobles.

Full utskifting av rør kan i enkelte 
tilfeller være umulig, eller i beste fall 
svært kostbart, og kan medføre stor 
risiko. Det vil være tidkrevende fordi det 
vil føre til hel eller delvis driftsstans på 
eller mellom plattformer.

Når bransjen nå gjennomgår store 
omveltninger er tiden inne for de rime-
lige og smarte løsningene. Korrosjonen 
fortsetter selv om aktiviteten reduseres. 
Det kan dokumenteres at en vellykket 
levetidsforlengelse også er en god øko-
nomisk investering.

Hovedmålet for de brukte metodene 
er å stoppe videre korrosjon av det 
eksisterende røret, men det kan også 

I 1991 installerte Olimb sin første 
strømpeforing på Gullfaks A i 

Nordsjøen. Oppdraget ble utført for 
Statoil, og var Olimbs debut 

offshore. En nylig gjennomført 
kontroll av strømpeforingen viser 
at den er i like god stand som da 

den ble installert.
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gi begrenset strukturell støtte til røret. 
Det handler derfor også om å forhindre 
utlekking fra lavtrykksrør. 

BELASTNINGENE
Det finnes dokumentasjon på at en 
strømpe foring har tålt væsken som har 
gått i et rør i et av skaftene på Gullfaks 
A i 23 år. Strømpeforingen er fortsatt 
i bruk, og det arbeides med forskning 
og utvikling for å forlenge levetiden på 
denne type rør ytterligere. Ved Statfjord 
B ble det utført en omfattende operasjon 
med rørfornying i en manifold i 1992. 
Til tross for enorme belastninger 
har stømpeforingene hatt en lengre 
levetid enn de originale rørene, og det 
åpner selvsagt for nye muligheter for 
rørfornying også offshore.

TRYGGE OG RIMELIGE LØSNINGER 
Det betyr at innovative bedrifter 
som ønsker å være leverandør til 
olje- og gass sektoren må kjenne sin 
besøkelses tid. Nå står dørene åpne for 
de som har gode løsninger med god 
dokumentasjon.

LEVETID OFFSHORE
Levetiden for en innretning er beskrevet 
i forbindelse med at det blir levert en 

plan for utbygging og drift, eller det blir 
satt som en basis for utformingen av 
innretningen.

Normalt vil alle deler og komponenter 
av innretningen bli utformet slik at det 
er lite sannsynlighet for at en får svikt i 
løpet av den levetiden som er planlagt. 

I forbindelse med levetidsforlengelse 
må en i mange tilfeller gå utover disse 
prinsippene. Enkeltdeler og komponenter 
kan ikke lenger fremvise den ønskede 
lave sannsynlighet for svikt i de kom-
mende år, basert på designstandarder. 
Samtidig har industrien flere års erfaring 
med disse delene og komponentene fra 
praktisk bruk, vet hvordan de har fungert 
og eventuelt om de har blitt svekket av 
korrosjon, slitasje, utmatting eller andre 
degraderingsmekanismer.

I tillegg kan en vurdere hva som skjer 
hvis en av disse delene svikter - vil dette 
føre til katastrofale resultater eller er det 
tilstrekkelig robusthet til at en tåler en slik 
svikt inntil delen eller komponenten har 
blitt reparert? Dette er viktige vurderinger 
i forbindelse med levetidsforlengelse.

ØKENDE UTFORDRING
På norsk sokkel er vel 20 innretninger 
nærmere 30 år gamle, mens en håndfull 
har nærmere 40 års fartstid. Disse 
innretningene hadde gått ut på levetid 
før regelverkskravet kom i 2002, men et 
arbeid er igangsatt av operatørene etter 
påtrykk fra Petroleumstilsynet for å vur-
dere ulike risikoforhold ved fortsatt drift.

PROSJEKTER
Petroleumstilsynet etablerte tidlig i 
2006 en tverrfaglig gruppe for å koor-
dinere aktivitetene i forhold til aldring 

og levetidsforlengelse. Arbeidet har 
bestått i å identifisere og kartlegge de 
aspektene av aldring som reduserer 
sikker heten for en installasjon. Spesielt 
har gruppa sett på hovedsikringsfunk-
sjoner og storulykkesrisiko.

Oljeindustriens landsforening 
(OLF) har kartlagt og identifisert 
viktige utfordringer, og har oppfordret 
industrien til å utvikle standarder på 
aldring og levetidsforlengelsesområdet. 
Initiativet har resultert i et omfattende 
arbeid på en rekke områder, blant 
annet på styring av prosessen for 
samtykkesøknad for levetidsforlengelse 
og andre fagspesifikke områder som 
konstruksjoner og rørledninger.

Petroleumstilsynet har vært i kontakt 
med andre industriområder som kjerne-
kraftindustrien for å se hvordan den 
håndterer levetidsforlengelse og ald-
ringsproblematikken. Det foregår også 
samarbeid med andre lands myndig-
heter med erfaringsoverføring, blant 
annet med britiske HMS-myndigheter.

Det er samfunnsøkonomisk fornuftig 
å bruke gamle innretninger så lenge 
de er sikre, fremfor å «avskilte innret-
ningene» og stoppe produksjonen eller 
bygge nye, kostbare innretninger på et 
altfor tidlig tidspunkt.

TEKST: PEER-CHRISTIAN NORDBY, OLIMB

Rør på de fleste plattformer kan 
holde i 15–20 år, men det viser seg 
at svært få av rørene vil stå leve-
tiden ut på grunn av korrosjon.

Metoder for forlengelse av levetid 
på eksisterende rør til en kostnad 

som er en brøkdel av full 
utskiftning er et meget godt 
budskap i dagens situasjon.
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20 FORNYING AV FJERNVARMERØR
Spørsmålet: Hva skiller fjernvarmerør fra andre rør – når det gjelder fornying? 
Svaret: Foringene må tåle høyere temperaturer og trykk.

Installasjon og bruk ev fjernvarme er 
økende og rørene i tidlige anlegg er 
allerede i en alder der de er modne for 
utskiftning. Det kan også være feil ved 
produksjon og installasjon av rørene. 
Mange land benytter fjernvarme i større 
grad enn Norge – med tilsvarende større 
fornyingsbehov.

Det har hittil ikke vært tilgjengelige 
løsninger for rørfornying av fjernvarme-
rør men de siste årene har to til tre 
firmaer tatt fram løsninger som er 
under testing. Olimb er en av disse 
aktørene og har en testet foring som har 
fungert helt i henhold til plan og ønske.

TEMPERATUR OG TRYKK
Foringene er testet til opp mot 200 
grader og 13 bars trykk. Med bakgrunn 
i veldokumenterte tester, er det grunn 
til å tro at det kan bli en god løsning for 
de rør og dimensjoner som er aktuelle 
for distribusjonsnettet. Det er viktig å 
merke seg at kravet er å øke levetiden 
med minst 30 år. Fjernvarmerør har 
sjelden de samme skader som vanlige 
vann- og avløpsledninger. Rørene har 

det meste av styrken bevart, selv om 
små hull og sprekker forekommer. 
Vann som benyttes i fjernvarmerør 
er i utgangspunktet behandlet for å 
minimere korrosjon. Utvendig påvirkes 
fjernvarmerør som andre rør, og selv 
små skader på rørene kan få store 
følger. Det har så langt vært vanskelig å 
få en samlet oversikt over tilstanden på 
fjernvarmerør, men alle aktører i dette 
markedet er enige om at behovet for 
fornying eller utskiftning er stort.

TESTER PÅ ULIKE MATERIALER
Testene til aktørene i markedet, er utført 
i samarbeid med større energiselskaper 
i Sverige. Olimb har samarbeidet med 
det finske energiselskapet Fortum. 
Selskapene har satset på ulike materi-
aler og konsentrert seg om forskjellige 
dimensjoner. I Olimb sitt første test-
prosjekt var maksimal vanntemperatur 
102 grader, men kravet fra svenske 
energiselskaper og myndigheter er at 
røret skal tåle 120 grader. Olimb har 
som nevnt testet opp til 200 grader. Det 
betyr at temperatur ikke lenger er en 

hindring. Fjernvarmerør har, foruten 
varme og trykk, også andre faktorer 
som gjør rørtypen spesiell. En faktor er 
kompensatorene som ivareta forandring 
av rørenes lengde ved temperatur-
svingninger. Testene som beskrives 
her er fullskala-tester. Når denne boka 
skrives er forberedelser i gang for nye 
tester som skal pågå gjennom vinteren 
2015/2016. Kommersiell produksjon og 
installasjon kan ventes tidligst i 2016.

FORNYING ELLER BYTTE AV RØR
Som i annen rørfornying, er det økonomi 
og miljø som er vinnere når fjernvarme-
rør kan rørfornyes. Besparelser i 
renoveringsprosjekter kan benyttes til 
å investere i nye utbyggingsprosjekter. 
Desto mer kompleks infrastruktur og 
bygningsmasse som finnes over fjern-
varmerørene, både i bakken og over, 
desto større gevinst oppnås ved å velge 
rørfornying. 

TEKST: VAL SIBBERN, OLIMB
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21 STYRT BORING 
Spørsmålet: Hva er den største fordelen ved å benytte styrt boring? 
Svaret: Ved å benytte styrt boring kan det etableres rør med små terrenginngrep i store dybder 
og under vanskelig grunnforhold.

Styrt boring i løsmasser muliggjør 
etablering av nye rør uten graving. 
Metoden blir mer og mer utbredt, både 
fordi den er miljøvennlig og anvendelig. 
Styrt boring kan benyttes under veier, 
jernbane, bygninger, elver, ilandføring 
av sjøledninger, hage- og parkområder, 
dyrket mark, våtmarksområder, kvikk-
leire-områder, og store dyp. Ved boring 
i løsmasser etableres et nytt medierør 
direkte i urørte områder.

Metoden benyttes for framføring av 
overvann- spillvann- og vannrør, samt 
varerør, kabeltrekkerør, fjernvarmerør 
og pumpe ledninger i alt fra bykjerne og 
tett bebyggelse, til spredt bebyggelse. 
Styrt boring er egnet for PE-rør, stålrør, 
og generelt strekkfaste rør med strekk-
faste skjøter. Skal det benyttes PVC-rør 
eller rør uten strekkfaste skjøter, må de 
legges i varerør.

FORUNDERSØKELSER
Før oppstart er det viktig å få oversikt 
over eksisterende grunnforhold, enten 
fra tilgjengelig geologisk kartgrunnlag 

og/eller fra en geoteknisk undersøkelse 
for det aktuelle prosjektet.

Det er vanlig å gjennomføre grunn-
undersøkelser i større prosjekter, 
spesielt der det råder usikkerhet om 
lagdelinger og grunnens generelle 
substans. Konsekvensen av et eventuelt 
avbrutt prosjekt bør også med i vurderin-
gen før beslutning tas om gjennomføring 
av grunnundersøkelser. Normalt er slike 
undersøkelser en god investering før et 
boreprosjekt starter opp. 

Dersom rørene skal ha en funksjon 
som eksempelvis varerør for trykkrør, 
er kravet til nøyaktige forundersøkelser 

mindre viktig. Det holder ofte med små 
stikkprøver og lokal kjennskap. Ved selv-
fallsledninger og lite fall, mindre enn 15 
promille, bør systematiske grunnunder-
søkelser gjennomføres. Dette for å få 
kunnskap om eventuelle lagdelinger og 
masse-endringer. I enkelte tilfeller der 
grunnforholdene er utfordrende, kan 
det også gjennomføres prøveboring med 
pilotstreng. Ved en slik undersøkelse får 
vi kunnskap om grunnforholdene i hele 
traséen.

KAPASITET 
Standard rørdimensjoner for styrt boring 
er fra 32 mm til 1200 mm. Dimensjoner 
fra og med 1400 millimeter er spesial 
bestilling. Borelengdene kan være alt 
fra noen få meter under en vei eller 
en hage til borelengder opp mot 1000 
meter. Boreprosjektene varierer i 
størrelse – fra enkle dagsjobber, til 
større kompliserte prosjekter med store 
krav til presisjon. Det er mulig å bore 
både horisontalt og vertikalt, med og 
uten varerør. Boring i kurve er avhengig 

Styrt boring kan benyttes under 
veier, jernbane, bygninger, elver, 
ilandføring av sjøledninger, hage- 

og parkområder, dyrket mark, 
våtmarksområder, kvikkleire-

områder, og store dyp.

77
Styrt boring



av grunnforhold, riggstørrelse, samt 
rørmateriale og rørdimensjon. Det kan 
bores både i horisontal- og vertikal 
kurve.

SLIK GJØR VI DET
Metoden går ut på å styre en borestang, 
som kalles en pilot, fra boremaskin ned 
gjennom trekkegrop, videre gjennom 
prosjektert trasè, og inn i inntrekkings-
grop for rør. Deretter monteres 
rømmekrone og medierør, som trekkes 
tilbake til trekkegropa.

Borestang kan styres med varierende 
fall og retning ved hjelp av peileutstyr. 
Rømmer kan ikke peiles ved tilbake-
trekking. Krav til nøyaktighet avhenger 
av type ledning som etableres. Som 
hovedregel er det ønskelig med mini-
mum 15 promille fall ved installasjon av 
selvfallsledninger, for å unngå svanker 
ved mindre avvik. Større minimumsfall 
kan være nødvendig, avhengig av 
grunnforholdene. 

>  Boremaskin og øvrig utstyr plasseres 
oppe på bakken, men om nødvendig 
kan boremaskinen også plasseres i 
trekke-grop/spunt-grop eller sjakter.

>  Det er mest hensiktsmessig å plas-
sere riggen på det høyeste punktet.

Før oppstart er det viktig å ha god 
oversikt over eksiterende 

grunnforhold. Det er ledningseier 
som normalt har ansvaret for å 
framskaffe denne oversikten.

Ansett gjøres via et begrenset hull i asfalten.
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>  Ansettes lengde er avstand mellom 
boremaskin og prosjektert rørende.

>  Piloten kobles på, og det etableres 
borestreng i prosjektert linje. 

>  Retning, fall, og dybde peiles inn 
med digitalt peileutstyr via signaler 
fra sonde inne i piloten, og opp til en 
mottaker inne i maskinen. Da kan vi 
hele tiden kontrollere og styre piloten 
dit vi ønsker.

>  Tilbaketrekking av medierør utføres 
med påmontert rømmekrone.

>  Det tilføres spylevann gjennom 
rømme krone for å drive boreslammet 
ut langs med røret. 

>  Spylevann er tilsatt noe bentonitt.
>  Når røret er trukket gjennom 

grunnen, og fram til trekkegrop/
boremaskin, kobles rømmekronen 
og røret av.

>  Det kan også bores uten bruk av 
groper. Da kjøres piloten helt ut av 
bakken, og røret trekkes helt tilbake 
til boremaskinen over bakkenivå. 
Rørender undergraves og senkes 
ned på ønsket nivå.

HINDRINGER
Hindringer er ofte ukjent, både type og 
omfang. Forsering av hindringer vurde-
res og løses ut fra tidligere erfaringer. 
Ved enkelte hindringer kan borestangen 
trekkes tilbake, og styres utenom den 
aktuelle hindringen. Der dette ikke er 
mulig, må stangen trekkes helt tilbake, 
og sette an på nytt, eller endre trasèvalg.

Løpende borelogg blir utarbeidet. 
Parametere som trekke krefter, 
rotasjonshastighet, dreiemoment, tids-
forbruk per boremeter/streng, dybde, 
retning og fall logges kontinuerlig.

RIGGPLASS
Plassbehovet vurderes ut fra hvert 
enkelt oppdrag. De mindre riggene 
krever ca 4x9 m + plass for en 20 fots 
container i tilknytning til riggen.

De større riggene krever normalt: 
7x15 m + plass for to 20 fots containere 
i tilknytning til riggen.

Tilgang til vann er en viktig faktor for 
gjennomføringen, og det er dermed en 
stor fordel med tilgang til brannvanns-
uttak fra kommunalt nett.

Container med blandeverk for 
bentonitt slurry og boremaskin, er noe 
fleksibelt i forhold til plassering av 
hverandre.

Det må være tilstrekkelig plass 
for sveising av rør i hel lengde, før 
inntrekking.

ANSETT
Boreriggen står normalt oppe på 
terrenget. Det må bores fra rigg og ned 
til ei grop som utgjør startpunkt for 
ledningen. Dette er normalt ca. 20–30 
meter ved de små riggene, og opp mot 
50 meter for de største riggene. 

NOEN AV FORDELENE
Ved å benytte styrt boring kan det 
etableres rør med små terrenginngrep 
i store dybder og med vanskelig grunn-
forhold. Det kan være kvikk-leire eller 
svært bløte masser og myromårder 
som ellers ville være vanskelig tilgjen-
gelig. Områder som krever spesielle 
miljø hensyn kan også forseres på en 
skånsom måte.

Metoden gir en god total-økonomi og 
et godt miljøregnskap. 

Med styrt boring blir det en betydelig 
kortere gjennomføringstid i forhold til 
konvensjonell graving.

TEKST: ØYSTEIN OLIMB, OLIMB

Med styrt boring blir det en 
betydelig kortere 

gjennomføringstid i forhold til 
konvensjonell graving.

Styrt boring blir ofte benyttet som metode når 
elver skal passeres.
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22 AT-BORING
Spørsmålet: Hva er forskjellen på styrt boring og AT-boring? 
Svaret: AT-boring er en videreutvikling av styrt boring, og egner seg for kombinasjonsmasser, 
bestående av både fjell og løse masser.

AT-boring (All Terrain) er en videreutvik-
ling av tradisjonell retningsstyrt boring 
i løsmasser. Ved AT-boring benyttes 
doble borstenger. Den indre borstanga 
er drivaksel for rulleborkrona, og den 
ytre borstanga benyttes til å styre med. 
Rulleborkrona er montert med en liten 
vinkel i forhold til resten av borstanga, 
som muliggjør styring av borestrengen. 
I praksis kan det bores med en radius 
på minimum 250 meter. Metoden kan 
benyttes ved boring i kombinasjons-
masser med både fjell og løsmasser. 
Den kan også benyttes i morenemasser 
og sprengstein og egner seg godt for 
prosjekter der det stilles strenge krav til 
toleranser i side og høyde.

METODEN 
AT-boring følger i hovedsak samme 
prinsipp som ved tradisjonell 
retnings styrt boring i løsmasser, med 
pilotboring, opprømming og inntrekking 
av ledning, -uten varerør.

Ved boring i homogene løsmasser 
og leire, benyttes et pilothode som 
spyler og løsgjør massene med vann og 
bentonitt. Ved boring i harde masser og 
masser med innslag av kulestein, må 
rulleborkrone benyttes. Den maler opp 
stein og harde masser. Rulleborkrone 
kan også benyttes ved boring i løs-
masser med overgang til fast fjell. 
I fronten av borestrengen er det montert 
en sonde, som angir høyde og retning. 
Fører av boreriggen har løpende oversikt 
over sondens posisjon, som også kan 
peiles med mottaker på terrengnivå 
langs traséen.

Når pilotstrengen er vel framme, 
vurderes valg av rømmekrone, 
som har en diameter noe større 
enn det røret som skal trekkes inn. 
Erfaringer fra pilotstrengens ferd 

gjennom massene, er grunnlaget for 
valg av rømmekrone. I homogene 
løsmasser og leire, benyttes normalt 
en åpen, roterende rømmekrone 
med dyser, hvor borvæsken pumpes 
ut. Væskestrømmen langs røret 
reduserer friksjonen, stabiliserer 
hullet og transporterer løsgjorte 
masser fra rømmekrona. Rømmekrone 
i grunnforhold med rullestein, 
velges som hullåpner med ruller og 
hardmetall tilsvarende det som brukes 
til opprømming av fjellhull.

Med AT-boring åpnes det for styrt 
boring i fjell, både med rulleborkrone og 
senkeborhammer.

Roterende rømmekrone 
med dyser.

Ved AT-boring benyttes doble 
borstenger. Den indre borstanga 

er drivaksel for rulleborkrona, og 
den ytre borstanga benyttes til å 

styre med.

AT-boring følger i hovedsak 
samme prinsipp som ved 

tradisjonell retningsstyrt boring i 
løsmasser, med pilotboring, 

opprømming og inntrekking av 
ledning, -uten varerør.

81
AT-boring



KREATIV RØRLEGGING
Det er opp til ledningseiere å ta i bruk 
den «kreative rørleggingen». Mange 
steder rundt om i vårt kuperte land med 
store variasjoner i grunnforhold, åpner 
det seg muligheter for at rørleggingen 
kan skje på store dyp, åsrygger og 
fjellrygger kan passeres, og ikke minst 

legge rør der det er umulig å grave, eller 
der det er svært kostbart å grave.

TEKST: ARVE HANSEN VA TEKNIKK AS

Med AT-boring åpner muligheten 
seg for å etablere rørstrekk på 
store dyp, gjennom åsrygger, 

fjellrygger og andre steder der 
konvensjonell graving ikke er et 

reelt alternativ.

Slik ser en borerigg for AT-boring ut.
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23 RØRPRESSING
Spørsmålet: Er det fritt fram å grave over en riksvei når man kan velge rørpressing som metode? 
Svaret: I medhold av vegloven § 57, 2. ledd nr. 1 er det forbudt å grave, ta bort masser eller gjøre 
andre inngrep på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse fra veimyndighetene.

Ved rørpressing benyttes som regel stål 
varerør fra 219 mm og opp til 1220 mm, 
men det trykkes også 1420 mm og 
1600 mm. Presselengde er normalt opp 
til 60 meter. 

Med denne metoden presses rørene 
inn samtidig som massene innvendig 
i røret skrus ut ved hjelp av en naver. 
Stålrør sveises på etter hvert som rørene 
presses inn og masser heises ut av 
pressegropa. Ved eventuelle hindringer 
i grunnen, kan vi gå inn og fjerne hind-
ringen fra innsiden av røret. Dette gjøres 
bare på dimensjoner fra 1016 mm og 
oppover. Dersom det oppstår enkle hind-
ringer er det mulig å gå ned til 800 mm. 

FORUNDERSØKELSER
Før oppstart er det viktig å ha et innblikk 
i eksisterende grunnforhold. Det kan 
hentes inn ved geoteknisk undersøkelse, 
eksisterende geologisk kartgrunnlag 
eller annet. 

Ved oppgraving av pressegroper 
vil massene gi gode indikasjoner på 
grunnforholdene. 

Kvaliteten på røret som benyttes må 
tilpasses formålet og beliggenhet. 

Det kan være forskjellige krav til for 
eksempel veier og jernbane, samt rørets 
levetid. 

Ved selvfalls-ledninger og lite fall, i 
dette tilfellet mindre enn 10 promille, 
er det spesielt viktig å innhente god 
kunnskap om grunnforhold, og even-
tuelle lagdelinger og masse-endringer. 
Rørpressing kan utføres i sand, leire, silt 
og morenemasser. Masser bestående av 
sprengstein eller knuste masser er ikke 
egnet for metoden.

BRUKSOMRÅDE
Rørpressing kan benyttes under veier, 
jernbane, flyplasser, bygninger, elver, 
hage- og parkområder.

Arbeidene kan utføres uten trafikk-
avstengning eller togstopp.

Rørpressing benyttes for overvann- 
spillvann- og vannrør, samt varerør, 
fjernvarmerør, kabelgjennomføringer, 
og pumpeledninger i alt fra bykjerne og 
tett bebyggelse, til spredt bebyggelse. 

Ved denne metoden må stålrør 
benyttes. Skal det benyttes rør av annet 
materiale, må det først bores varerør 
i stål.

SLIK GJØR VI DET
Metoden går ut på å presse et stål 
varerør mellom to punkter, i en ønsket 
trasè. Riggen heises ned i en presse-
grop og plasseres ca. 40 cm under 
underkant rør som skal bores. Ved dype 
pressegroper er det viktig at gropene 
sikres. Riggen må ha et solid bakspenn 
å trykke mot. Her er det Newton’s lov 
som gjelder. «Enhver virkning har alltid 

Rørpressing kan benyttes under 
veier, jernbane, flyplasser, 
bygninger, elver, hage- og 

parkområder.
Arbeidene kan utføres uten 

trafikkavstengning eller togstopp.
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en tilsvarende motvirkning, eller den 
gjensidige påvirkning av to legemer 
på hverandre er alltid lik, og motsatt 
rettet.» 
Andre viktige momenter: 
>  Bunn på pressegrop må være avrettet 

og stabil.
>  Oppstilling og innstilling av maskin i 

forhold til fall og retning. Avvik innen-
for èn prosent av presselengde.

>  Rørpressingen utføres ved at stålrør 
blir presset inn i massene, samtidig 
som massene skrus ut.

>  Metoden er ikke styrbar på grunn av 
stive stålrør.

>  Skjøter helsveises.
>  Enkeltkontroll av fall medfører stopp, 

og demontering av utstyr. 

HINDRINGER
Hindringer er ofte ukjent både i type 
og omfang. Hindringer kan bestå av 
byggerester, betong, spunt, trevirke, 
annen eksisterende infrastruktur eller 
blokkstein. 

Rør kan ikke trekkes ut av bakken. 
Ytre påkjenninger kan medføre 
retningsforandring. 

Løsning til tiltak må derfor vurderes 
i hvert enkelt tilfelle. Løsning på hind-
ringer vurderes og løses ut fra tidligere 
erfaringer. 

RIGGPLASS
Plassbehovet vurderes ut ifra hvert 
enkelt oppdrag.

Ved etablering av flere parallelle rør 
bør lysåpningen mellom rørene være på 
minimum 0,75 til èn meter. Det må være 
plass til en gravemaskin for å heise opp 
massene fra gropen, eventuelt plass for 
mellomlagring av stålrør.

ANSETT
Det er viktig at maskin og start-rør blir 
nøyaktig stilt inn. Pressingen er ikke 
styrbar med stål varerør, og vil kunne 
påvirkes at ytre påkjenninger som røret 
kan treffe på underveis.

Boregropens lengde er mellom 7,5 og 
11 meter, avhengig av hvilken rørdiame-
ter og lengde som skal benyttes. Bredde 
på grop er cirka 3 meter.

FORDELER VED RØRPRESSING 
Det er en egen forskrift med forbud mot 
graving over vei.

I medhold av vegloven § 57, 2. ledd 
nr. 1 er det forbudt å grave, ta bort 
masser eller gjøre andre inngrep på 

eiendomsområdet til offentlig vei uten 
tillatelse fra veimyndighetene. Dette er 
et viktig moment når infrastruktur skal 
fram under vei eller jernbane. Åpenbare 
fordeler i tillegg er:
>  Ansett nærme kryssingen
>  Liten tilrigging / plass
>  Rask metode
>  Trenger nødvendigvis ikke 

mottaksgrop
>  Ved større dimensjoner, kan fjell 

sprenges og hindringer fjernes
>  Massene skrus ut av varerøret under 

pressingen

TEKST: ARNE VALLE, OLIMB

Med rørpressing blir det en 
betydelig miljøgevinst i forhold til 

konvensjonell graving.

Det er forbudt å grave, ta bort 
masser eller gjøre andre inngrep 
på eiendomsområdet til offentlig 

vei uten tillatelse fra 
veimyndighetene.
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24 HAMMERBORING
Spørsmålet: Når er hammer-/fjellboring en godt egnet metode? 
Svaret: Hammer-/fjellboring brukes hovedsakelig i morene-masser, sprengstein, fjell og 
kombinasjoner av sand/leire, stein og fjell.

Hammer-/fjellboring utføres i kombina-
sjonsmasser, morene og fjell. Med denne 
metoden etableres nye rør uten å grave 
eller sprenge. Metoden er svært effektiv 
på steinholdige, harde masser og fjell. 
Hammerboring kan benyttes under veier, 
jernbane, flyplasser,  bygninger, hage- og 
parkområder, fjernvarmerør, gjennom 
fjell, sprengsteinfyllinger, land til sjø med 
videre. Metoden kan med stor fordel også 
benyttes på store dybder.

Metoden kan benyttes for å etablere 
varerør for overvann- spillvann- og 
vannrør, samt varerør for kabler og led-
ninger. Det kan også bores rene fjellhull 
uten varerør. 

FORUNDERSØKELSER
Det er viktig å vite om borekronen går 
fra løse masser til harde eller omvendt. 
Dette fordi tyngdekraften alltid er til 
stede. Borekronen vil alltid falle noe. 

Boringen må planlegges riktig. 
Dersom det skal benyttes varerør ved 
boring i kombinerte masser kan store 
friksjonsforhold oppstå.

Fjellkvalitet, løse eller harde masser, 
bløte masser og rørdiameter vil påvirke 
maks borelengde, slitasje og inndrift.

Det er også viktig å ta stilling til 
kvaliteten på varerøret, avhengig av 
bruksområdet. 

GRUNNFORHOLD
Ved boring fra fjell til løse masser eller 
motsatt, må det benyttes varerør i stål. 
Ved endring i grunnforhold, må det tas 
spesifikke hensyn i forhold til fall og 
retning.

Metoden er ikke egnet for boring 
i bløt leire eller kvikkleire. Det kan 
heller ikke bores i armert betong, eller 
stålspunt/bjelker.

SLIK GJØR VI DET
Hammer-boreriggen heises ned i en 
etablert boregrop eller lignende. Bunn 
boregrop etableres fra 0,80 til 1,30 
meter lavere enn senter rør som skal 
bores. Boregropen skal alltid sikres 
etter gjeldende forskrifter.  
Andre sentrale punkter:
>  Gropen skal ha utløp for vann, 

eventuelt en pumpesump.
>  Det benyttes høytrykksluft for å drive 

bore-hammeren. 
>  Boreriggen drives med eget 

hydraulisk aggregat.
>  Det benyttes et stål varerør som 

startrør. Dette røret festes til 
borekronen, som driver startrøret 
innover. Bak startrøret skjøtes det på 
med stålrør etter behov.

>  Bore-hammeren drar med seg 
stålrørene inn i hullet. 

>  Etter hvert som det bores inn, skrus 
eller blåses massene ut av borehullet. 

>  Ved gjennomboring demonteres 
borekrone og startrør fra varerørene 
bakenfor. 

Hammerboring er en styrbar 
NoDig metode som kan benyttes 

både i fjell og kombinerte masser.
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>  Startrøret og borekrone heises opp 
fra mottaksgrop. Lengder på startrør 
er ca. 2–3 meter.

>  Ved spesielle tilfeller der det ikke kan 
bores ut i mottaksgrop, må startrør 
og borekrone ligge igjen i bakken mot 
en tilleggskostnad.

KAPASITET
Pilotstørrelsen ved hammerboring er på 
165 mm.

Opprømming skjer suksessivt fra 254 
og opp til 850 mm. Andre dimensjoner 
kan bestilles.

Lengder vurderes ut fra grunnforhold 

og rørdimensjon. I homogent stabilt fjell, 
kan det bores ca. 400 meter. Lengder 
reduseres med økende borediameter, 
dersom det ikke benyttes varerør. 

For boring med varerør i kombinerte 
og løse masser, benyttes dimensjoner 
fra 273 mm–813 mm.

Varerør og borkrone.
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Borelengder med stål varerør, 
begrenses opp til 60–70 meter.

Maskinen er i hovedsak beregnet 
for horisontal boring, med fall opp til 
40 grader.

HINDRINGER
Hindringer kan bestå av byggerester, 
armert betong, spunt, trevirke eller 
annen eksisterende infrastruktur. 
Løsning på hindringer kan være å trekke 
ut borepilot og navere, for så om mulig å 
identifisere hindringen.

Stål varerør kan ikke trekkes ut av 
bakken, da dette vil skape setninger 
fordi massene er fjernet.

Ytre påkjenninger eller endring 
av massenes hardhet, kan medføre 
retningsforandring. 

Løsning må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle.

 

ANSETT
Maskinen settes så nær boregropens 
vegg som mulig. Riktig og nøyaktig 
innstilling av maskinen er viktig, da 
dette vil være avhengig av kravet til avvik 
på boringen. 

Hvis borekronen kommer fra løse 
masser og inn på skrått fjell, kan avvik 
likevel oppstå fordi det er vanskelig for 
borekronen å få nytt ansett på skrått 
fjell.

Det er viktig at borekronens hele 
diameter går i fjell. Det vil si at 
prosjektert linje må ha hele borekronen 
i fjell. Det er ikke mulig å bore med halv 
borekrone i fjell og halve i løsmasser, da 
den vil søke seg ut av fjellet.

KRAV TIL RIGGPLASS
Boreriggens plassbehov er 3x9,5 meter. 
Riggen må plasseres på stabilt plant 
underlag, 0,8–1,30 meter under senter 
rør. 

Det settes av plass til 10 fots 
container med hydraulikk aggregat. 

Høytrykks luftpresse kan settes 
på litt avstand om nødvendig, inntil 
75 meter.

Det er også behov for plass til 
gravemaskin for å fjerne de borede 
massene, samt å heise inn nye stålrør.

FORDELER VED HAMMER/
FJELLBORING
>  Unngår sprengning av dype grøfter i 

fjell
>  Benyttes til forsering av uønskede 

hindringer som fjell, blokk og 
morene.

>  Ansett nærme kryssingen
>  Liten tilrigging / plass
>  Trenger gjennom de fleste type 

masser
>  Trenger nødvendigvis ikke 

mottaksgrop
>  Massene skrus ut av varerøret 

under boringen
>  Lengder, uten varerør, inntil 

150 meter.

TEKST: ARNE VALLE, OLIMB.

Ved boring fra fjell til løse masser 
eller motsatt, må det benyttes 

varerør i stål. Ved endring i grunn-
forhold, må det tas spesifikke 

hensyn i forhold til fall og retning.

Det er viktig at borekronens hele 
diameter går i fjell. Det vil si at 

prosjektert linje må ha hele 
borekronen i fjell.
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25 FJELLBORING HORISONTAL 
Spørsmålet: Hvor stor må en boregrop for fjellboring være? 
Svaret: Boregropens størrelse varierer, avhengig av entreprenørers utstyr og prosjektets 
størrelse. Det bør settes av et areal på inntil 7x10 meter, og fundamentnivået ligger 0,5–1,5 m 
under borkroneansett. 

Horisontalboring i fjell har utviklet seg 
mye i Norge de siste årene. Årsaken 
er behovet for framføring av nye vann- 
og avløpsledninger i ulendt terreng. 
Utstyrsutviklingen hos entreprenørene 
har vært betydelig. Fjellboring og boring 
i løsmasser defineres som to forskjellige 
teknikker, selv om noen av prinsippene 
er tilnærmet like.

Metoden, som ofte er rimeligere enn 
konvensjonell graving eller sprengning, 
benyttes ved hindringer som enten er 
kostbare å forsere eller at det foreligger 
spesielle miljøhensyn. 

Istedenfor å sprenge over svaberg 
eller andre verdifulle terreng forma-
sjoner, bores et retnings styrt hull fra 
A til B - en god løsning for framføring 
av rør. Alle typer rør kan benyttes, 
enten det er for vann, avløp, gass 
eller kabeltraséer. 

Et viktig krav til horisontalboring 
er god atkomst i start og endepunkt. 
Horisontalboring og etablering av VA-rør 
skal tilfredsstille kravene til rørets 

kapasitet, tetthet, styrke og selvrens. 
Bransjen har selv satt som mål at 
nye rør skal holde i minst 100 år. Med 
denne metoden er det mulig å utføre 
alt fra korte gjennomboringer til lange 
boringer opp til 600 meter med stor 
presisjon. Metoden innebærer minimale 
terrenginngrep.

Ofte inngår fjellboring som del av 
en lengre VA-trasé. Det bør legges opp 
til fjellboring først, slik at eventuelle 
høyde- eller sideavvik kan korrigeres 
i opp- / nedstrøms anlegg med åpen 
grøft.

Det er viktig å skaffe seg best mulig 
oversikt over fjellets beskaffenhet. Dette 
hentes gjerne fra ngu.no i tillegg til erfa-
ringer fra fjellboringer i samme område. 

BEGRENSNINGER OG MULIGHETER
Metodens begrensninger styres i stor 
grad av grunnforholdene. Fjell med 
slepper og knusningssoner kan påvirke 
resultatet. 

Når det forekommer løse masser, må 
metoden endres til kombinasjonsboring. 
Det er mange tilfeller hvor det forekom-
mer kombinasjoner av løse masser og 
fjell. Når det bores i grunne fjelltraséer 
med liten overdekning er fjellet ofte opp-
sprukket. Dersom det oppdages soner 
med oppsprukket fjell er det mulig å 
injisere pilothullet med trykk, perforere 
området rundt piloten og dermed herde 
området før boringen fortsetter. Poster 
for kompenserende tiltak som injisering 
eller gjenstøping bør derfor inkluderes 
i beskrivelsen, ifølge VA Miljøblad om 
boring i fjell og løsmasser.

Seterstivatnet, Brønnøy kommune. 320 meters 
400 mm fjellhull for inntrekking av 315 mm PE 100 
SDR 7,4 med PP kappe, med fall på 52 prosent.

Et fjellhull må betegnes som 
stabilt, og dermed er det ikke 

behov for varerør i form av stål 
eller plastmaterialer som en 

ekstra stabilisering.
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FORBEREDENDE ARBEIDER
Innløpshøyder og utløpshøyder må 
kontrolleres. Videre må det tas høyde 
for et avvik på om lag en halv meter, 
avhengig av borelengde. Deretter eta-
bleres boregrop som utformes slik at 
man får et innslag på den høyden som 
er satt. Boregropens størrelse varierer, 
avhengig av entreprenørers utstyr og 
prosjektets størrelse. Det bør settes av 
et areal på inntil 7x10 meter, og funda-
mentnivået ligger 0,5 m til 1,5 m under 
borkroneansett 

Mottaket blir også klargjort. Deretter 
foretas oppmåling og kontroll av retning 
og fall.

SLIK GJØR VI DET
Det bores først en pilot som er styrbar 
i høyden, og med en nøyaktighet på 
pluss-minus en halv meter. Med strekk 
opp mot 300 meter skal ikke avviket bli 
mer enn dette. 

Et fjellhull må betegnes som stabilt, 
og dermed er det ikke behov for varerør 
i form av stål eller plastmaterialer som 
en ekstra stabilisering. 

Etter pilotboring med 165 mm bor-
krone kan hullet rømmes opp til 250 mm 
eller 300 mm. Dersom man skal videre 

opp økes dimensjonen til 250 mm og opp 
til 400 mm eller til 500 mm åpning. 

Under pilotboringen foretas hyppige 
målinger for å holde kontroll over 
retningen.

Metoden kan benyttes med god pre-
sisjon. Det er utført oppdrag med jevnt 
fall helt ned til 4 promille på 340 meters 
lengde. Retningen kan ikke korrigeres, 
men høyde- og sideretning måles. Det 
kan bores både med- og motstrøms. 
Boring kan utføres med kontinuerlige 
nivåmålinger, slik at hullet «styres» i 
riktig høydenivå i henhold til prosjektert 
boreprofil.

Sideavviket ligger på 1–2 prosent 
av fjellhullets lengde. Ved lengder 
over 300 meter kan dette bli drøyt 2 
prosent. Treffsikkerheten sideveis er 
helt avhengig av utstyr, borelengde, 
boremannskapets erfaringer og fjellets 
beskaffenhet. 

Det kan bores opp til 500 mm i 
dimensjon, med lengder fra fem meter 
og opp til 600 meter med senkbart 
utstyr. Ved boreteknikken raisboring, 
kan dimensjonene være helt opp mot 
3000 mm.

Dette er en robust teknikk. Rotasjon 
og slaghammer i front bidrar til bor-
kronas knusing av fjell. Vannbehovet er 
begrenset til støvdemping i boregrop. 

PE-rør er et godt egnet produkt for 
innføring i borehull. Det er også god 
erfaring med bruk av duktile støpejerns-
rør og GRP-rør, - begge med strekkfaste 
skjøteløsninger.

AVSLUTTENDE ARBEIDER
Det er i utgangspunktet ikke nødvendig 
med gjenstøping av mellomrommet 

mellom borehull og inntrukket rør. 
Ledningen må imidlertid forankres på 
hver side av boringen, avhengig av type 
ledning. Det beregnes en utnyttelses-
grad på 85 prosent av et borehull.

Når røret er trukket gjennom 
fjellhullet kjøres en plugg og deretter 
trykkprøving og kloring dersom det er en 
drikkevannsledning.

Et borehull kan endre grunn-
vannsbalansen i et område, og dette 
forholdet må alltid vurderes nøye under 
prosjekteringen. 

Boreriggene takler stigning eller fall 
på 45 grader. Dersom det er ønskelig 
med mer enn 45 grader må en annen 
type rigg benyttes. I en tunell kan det 
være behov for et luftehull eller et 
kabeltrekkerør som bores vertikalt fra 
tunell og opp. 

TEKST: DAG ESPEN BÅSUM, BÅSUM BORING AS

HENVISNING

VA-Miljøblad 111

Både i plan og profil bør det 
defineres en romslig «korridor», 
som ønsket posisjon for aktuelle 
borehull. Dette er et godt grunn-

lag for valg av både utstyr og 
boreretning.

Ofte inngår fjellboring som del av 
en lengre VA-trasé. Det bør 

legges opp til fjellboring først, 
slik at eventuelle høyde- eller 

sideavvik kan korrigeres i 
tilliggende åpne grøfter.
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26 TUNNELERING
Spørsmålet: Hvor kan tunnelering benyttes med stor fordel? 
Svaret: Tunnelering kan benyttes under veier, jernbane, bygninger, flyplasser, hage- og 
parkområder og gjennom fyllinger. Metoden ble benyttet i prosjektet Midgardsormen.  
Norges største NoDig prosjekt.

Byggherrer og rådgivere etterspør 
oftere større dimensjoner, samtidig 
som det er et voksende behov for store 
rørdimensjoner. Grunnen er blant annet 
underdimensjonerte rør, utbygging av 
nye arealer og håndtering av større vann-
mengder. Klimatiske forhold er en stadig 
viktigere faktor, samtidig som det asfalte-
res og stensettes mer areal enn før. Dette 
medfører at den naturlige fordrøyning av 
overvann i terrenget reduseres. 

Tunnelering er da en aktuell NoDig 
metode, ved at det kan etableres store rør 
på en meget effektiv måte, -uten å grave.

DEFINISJON AV METODE
Tunnelering er en metode for etablering 
av store rør, uten behov for å grave en 
grøft. 

Rørene etableres fra pressegrop og 
skyves inn i massene ved hjelp av store 
hydrauliske sylindere.

Innenfor tunneleringsteknologien, 
finnes det flere maskintyper. Maskiner 
med lukket front, såkalt slurry maskin, 

og maskiner med åpen front. Begge kan 
kjøres med og uten overtrykk.

Maskinen er i hovedsak beregnet 
for horisontal tunnelering, med stor 
presisjonsgrad.

FORUNDERSØKELSER
Ved prosjektering av rørtrasè, må det 
tas hensyn til eksisterende infrastruktur.

Riggområde, plassbehov for presse- og 
mottaksgrop og eventuelt behov for 
spunting av groper må kartlegges.

Grunnforhold og massenes beskaffen-
het må også kartlegges. Grunnvanns nivå 
kombinert med type masse vurderes. 
Tunnelering er en egnet metode i sand, 
leire og siltige masser.

Hindringer som kan forseres er fjell, 
stein, kombinasjonsmasser, armert 
betong, stålspunt, bjelker og treverk. 
Hindringer av denne typen krever 
ekstra tiltak.

FORDELER
Ved tunnelering kan det benyttes svært 
store dimensjoner og det kan trykkes 
lange lengder.

Ved valg av tunnelering som metode, 
er det stor gevinst å hente, spesielt 
på store dyp. Dette på grunn av store 
kostnader med graving, spunting, 
transport av masser inn og ut av anlegg, 
trafikkomlegging/ avstengning og 
re-asfaltering av veier og gater. Ved 
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tunnelering under jernbane, kan togene 
kan gå som normalt. Det finnes flere 
eksempler på at tunnelering åpner for 
etablering av rør der konvensjonelle 
metoder ikke er gjennomførbare.

Rørene kan etableres med varierende 
fall og kurveradius.

Metoden er lite sjenerende for publi-
kum og medfører små terrenginngrep 
sammenlignet med konvensjonelle 
metoder.

Tunnelering kan gjennomføres med 
svært god nøyaktighet, både i side og 
høyde.

Det er heller ingen problemer å 
tunnelere under grunnvannstand.

BRUKSOMRÅDER
Tunellering kan eksempelvis benyttes 
under veier, jernbane, elver, bygninger, 
koller, flyplasser, hage- og parkområder 
og fyllinger. Metoden kan benyttes på 
steder med både liten og stor overdek-
ning på rørene. 

Videre kan metoden benyttes for 
rektangulære kulverter og gangtunneler 
i alle størrelser.

RØRTYPER
Ved tunnelering er det primært betong rør 
som benyttes. Betongrørene er tykk-
veggede og spesialarmerte for formålet. 
Glassfiberarmerte polyester rør (GRP) 
kan også benyttes, for tilpasset utstyr. 

Det produseres rør med dimensjoner 
fra 600 mm og opp til 4600 mm. For 
rektangulære kulverter finnes utallige 
dimensjoner opp til 2500x2000 mm. Det 
er egne tilpasninger for gangkulverter.

Betongrørene monteres sammen med 
stålmuffe og spiss-ende med pakning. 

PRESSEGROP OG MOTTAKSGROP
Pressegropas størrelse prosjekteres ut 
i fra rørenes dimensjon og antall. Det 
støpes en bunnplate, avrettet etter fall 
på prosjektert trasè. Lengde på grop er 
cirka 11 meter.

Avhengig av gropas dybde, prosjekte-
res den for spunting og avstivning.

Det er spesielt viktig at bakveggen og 
massene i dette området står urørt, da 
dette arealet skal fungere som motkraft 
til pressingen. 

Mottaksgropa prosjekteres ut fra 
nødvendige sikkerhetstiltak. Den har en 
lengde på cirka 4,5 meter og er tilpasset 
slik at startrøret kan trykkes ut i gropa 
eller sjakten. Det kreves trapp/trappe-
tårn som adkomst til pressegrop. Stige 
er ikke godkjent.

STARTRØR
Det aller første røret som presses inn, 
er startrøret. Startrøret er et spesial-
konstruert rør i stål, og inneholder alt av 
nødvendig utstyr, blant annet utstyr for 
styring.

Illustrasjon: Slurrymaskin med lukket front. TBM

Det er siden 2007 blitt tunnelert 
flere strekk på til sammen over 

4000 meter med varierende 
dimensjoner fra 1200 mm og opp til 

2400 mm i Norge. Det lengste 
enkelstrekket foreløpig (2015) er et 
strekk på 520 meter. Med spesielle 

tiltak er det mulig å presse enda 
lenger. Pressekrefter opp mot 

1200 tonn er mulig.
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Dette røret gjenbrukes og presses 
helt ut i mottaksgropa. Startrøret er 
alltid tilpasset den dimensjonen som 
skal presses.

BENTONITT
Bentonitt er et naturlig produkt som 
benyttes som smøring i prosessen for å 
minske friksjonskreftene. Det inneholder 
ingen miljøfarlige stoffer og blir værende 
i bakken, mellom massene og røret. 

METODEN PUNKT FOR PUNKT
>  Presse- og mottaksgrop, sikres etter

gjeldene forskrifter.
>  Bunn pressegrop etableres noe lavere

enn underkant startrør.
>  Startrør løftes ned i etablert presse

grop eller lignende.
>  Gropa skal ha utløp for vann, eventu-

elt pumpesump.
>  Startrøret skyves med hydraulisk

kraft fra to eller fire presse sylindere,
innover i massene.

>  Utstyret inne i startrøret, fjerner
massene etter hvert som røret
presses innover.

>  Avhengig av dimensjon, transporteres
massene i vogner fra startrøret og ut til 
pressegrop, og heises opp for tømming.

>  Tunneleringsloggen inneholder
pressekrefter, fall, retning, tids-
forbruk, hindringer, massetype og
bentonittrykk.

ANSETT
>  Når startrøret er trykket fra presse-

grop og inn i massene, senkes
rørene ned i gropa, bak startrøret,
og pressingen fortsetter.

>  Etter hvert som det tunneleres, tas
det kontinuerlig mål av dybder, fall og
retning.

>  Startrøret kan styres i vertikal og
horisontal kurve. Det benyttes laser
eller gyro.

>  Riktig og nøyaktig innstilling av mas-
kinen er viktig.

>  Pakkboks for tetting inn mot masser
i pressegrop, etableres.

>  Presseramme plasseres i grop,
og retning og fall sjekkes opp mot
stikningsdata.

>  Bakspenn/mothold må dimen-
sjoneres i forhold til opptredende
pressekrefter.

KRAV TIL RIGGPLASS
 Det kreves plass til følgende:
>  Lagring av betongrør
>  Lagring av tunnelerte masser
>  Graver/kran for fjerning av utgravde

masser, og for løfting av rør
>  10 fots utstyrscontainer
>  Hydraulikk aggregat
>  Blandeverk ved bruk av bentonitt
>  Brakke
>  Parkering om nødvendig

TEKST: ARNE VALLE, OLIMB

Miljøregnskapet slår positivt ut 
gjennom redusert CO2 –utslipp, 

redusert transportbehov og 
begrenset terrenginngrep. Dette 
gir en god totaløkonomi, kortere 

anleggstid og god gjennom-
føringsevne.

En grundig dokumentasjon av 
grunnforhold og grunnvannstand 

er en av de viktigste 
forutsetningene for et vellykket 

prosjekt. Det er derfor en god 
investering å gjennomføre slike 

undersøkelser i forkant.
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27 BESTILLERKOMPETANSE 
– TIPS TIL BESTILLER
Bestilleren av rørfornying og NoDig-oppdrag har et betydelig ansvar for å velge riktig produkt, 
metode og entreprenør til en gitt oppgave. 

Det er ingenting i regelverket som 
forhindrer at for eksempel entrepre-
nørerfaring, selskapers økonomi og 
historie kan vektlegges. Dersom det 
er et delmål å sikre norsk industri og 
entreprenørskap, skal for eksempel 
bestilleren benytte de muligheter som 
regelverket gir for nettopp dette. 

Et eksempel er at konkurranse-
grunnlaget beskriver at selskaper med 
svak økonomi og manglende ferdigheter 
i norsk språk kan bli trukket i poeng i 
forhold til norske foretak som har dette 
på plass.

Grunnlaget for poengberegnin-
gen må da være kommunisert i 
konkurransegrunnlaget.

Det benyttes ofte særnorske regel-
verk i mange typer anleggsvirksomhet 
som resultat av erfaring med klima, 
geologi, avstander, topografi og de krav 
dette har medført til produkters levetid. 

Det er viktig at vektingsmodeller er 
kjent på forhånd. Vi ønsker med denne 
boka å gi innspill til felles forståelse 
av vekting i markedet. NoDig krever en 
annen kompetanse enn tradisjonelle 
anlegg. De individuelle utfordringene 
er mer ulike mellom tilsynelatende like 
prosjekter enn for tradisjonell graving. 

DET SÆRNORSKE
Prisen på et anbud vil alltid ha sammen-
heng med de investeringer i maskiner, 
produkter og personell som involveres. 
Det er derfor avgjørende at det kun er 
relevant erfaring som vektes. Når kra-
vene til produkter og levetid er ulik for 
store deler av Europa, medfører dette at 
mange utenlandske aktører stiller med 
erfaring som ikke er relevant for NoDig-
oppdrag i Norge. 

Dårlig kontroll med lønns- og 
arbeidsvilkår hos utenlandske entrepre-
nører er et område norske kommuner 
bør være opptatt av. Undergraves norske 
lønnsvilkår og betingelser når man 
arbeider under ulike forhold? 

Denne type spørsmål er det relevant 
å diskutere internt før bestilleren utfor-
mer sine kriterier. 

Oppdragsgiver kan selvfølgelig alltid 
henvise til forbud mot sosial dumping - 
«Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlig kontrakter - 08.02.2008», som 
gjelder for innkjøp av arbeider over 1,6 
millioner kroner. Den tar opp forhold 
som også er regulert i henhold til EØS 
avtalen vedrørende offentlig innkjøp. 

Det er viktig for norske entreprenører 
med lang fartstid gjennom skiftende 
politisk landskap å fortelle markedet 
og oppdragsgivere om fordelene ved 
«kortreist entreprenørskap». Bestilleren 
bør på sin side utøve et pålagt politisk 
ansvar for å beholde arbeidsplasser og 
kompetanse i landet. Skal markedet ha 

Nytt regelverk tillater - og 
nærmest oppfordrer - bestiller av 

et oppdrag til å ha kontakt med 
markedet før anbudet sendes ut.
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norske entreprenører må de drive med 
nødvendig fortjeneste, samtidig som det 
må forventes effektiv drift.

 
RÅDGIVERNES BETYDNING
Kompetansen på NoDig er generelt for 
dårlig hos rådgiverelskapene. Dette er 
en av årsakene til at for mange konkrete 
NoDig-prosjekter ikke kommer ut i 
markedet. Både ledningseiere som er 
bestillere og entreprenører har derfor et 
felles ansvar i å bidra til mer kompetanse 
hos rådgiverne. Manglende bestiller-
kompetanse hos rådgiverne kan føre til at 
typiske NoDig prosjekter velges bort fordi 
mulighetene og kostnadsbesparelsen rett 
og slett ikke er kjent.

KRITERIER FOR VEKTING
Temaet vekting er også omtalt i neste 
kapittel. Vi gir her noen utdypende og 
utfyllende kommentarer.

Det er et sterkt fokus på pris, men den 
laveste prisen i et anbud kan fort vise seg 
som den mest kostbare løsningen over 
tid. Dette er godt kjent hos alle aktører. 
Vi vil derfor gjerne innføre begrepet 
«kvalitetsanbud». Dette skal være 
anbud som gjerne har høyere priser, 
men også bedre praktiske resultater. 
Slike anbudsprosesser og tilhørende 

prosjekter kan framkomme ved at 
leverandører og bestillere besitter den 
nødvendige kompetansen for de tjenester 
eller produkter som skal kjøpes inn; 
>  Skal du kjøpe et oppdrag på rør-

fornying eller styrt boring må du 
kjenne til faget og du må vite hva du 
skal oppnå, og hvor du kan benytte 
metodene. Hovedutfordringen er i de 
fleste tilfeller manglende kompetanse 
eller at man har for små fagmiljøer. 
For entreprenørene sin del gjelder 
tilsvarende: Et selskap kan være gode 
på boring, men må også ha en ledelse 
som «kan» anbud. 

>  Fokuset hos bestiller må handle mer 
om kompetanse og gjennomførings-
evne enn om bare pris. 

DE RETTE MÅLENE
For å sitere salgssjef Svein Rune 
Myhre i Olimb: «Vi bør alle bidra til å 
huske at målet med et rørfornyings-
anbud er å opprettholde funksjonen 
til et rør i flest mulig år, - ikke selve 
anbudsprosessen». 

Tydelige mål med anbudet er avgjø-
rende for å vite om resultatet ble bra. 
Med gravefrie prosjekter vet de fleste 
ledningseiere i dag at NoDig betyr miljø-
vennlige løsninger. I de fleste tilfeller 
er det også en rask prosess der både 
prosjektering og utførelse skjer raskere 
enn ved konvensjonelle metoder. 

LEVERANDØRENS ØKONOMI OG 
LIKVIDITET
For en kommune eller Staten er det ofte 
viktig å samarbeide med en robust orga-
nisasjon som står støtt over tid dersom 
det er snakk om kompliserte prosjekter 

eller lange avtaler. Selskapets likviditet 
er dermed viktig, og selskapet må også 
være i stand til å tåle omsetningssvikt 
over noe tid.

Ingen er tjent med at selskaper går 
over ende fordi anbudet var urealistisk 
lavt. Det kan også være smart å tenke 
litt på konsekvens av prisdumping 
dersom det inviteres til dette ved et 
ensidig fokus på pris: Til slutt står det 
kun en aktør igjen og da er det lett å 
tenke seg hvordan prisene vil stige når 
stormen har lagt seg. Dette er ingen 
ønskelig situasjon. 

ERFARING
Medarbeidere som er oppført i selska-
pets organisasjonsplan skal være de 
samme som i referanseprosjektene. 
En bestiller bør stille tydelige spørsmål 
i forkant av et prosjekt. Eksempler på 
dette kan være:
>  Gi oss tre referanseprosjekt fra 

lignende oppdrag.
>  Forklar for oss på hvilken måte dere 

vil gjennomføre prosjektet med 
minimal miljøpåvirkning.

>  Hvordan jobber dere med 
prosjektkostnader/budsjettkontroll.

TEKST: CARL CHRISTIAN SIBBERN, OLIMB

Det kreves rett kompetanse til å 
kjøpe rett kompetanse. Arbeidet 

med å identifisere og beskrive 
riktige kvalifikasjons- og 

tildelingskriterier i et prosjekt er av 
avgjørende betydning for resultatet.

Hvis din organisasjon ikke selv 
har kompetanse til å utforme og 

senere evaluere 
tildelingskriterier, bør denne 
kompetansen kjøpes eksternt.
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28 KONTRAKTER OG AVTALETYPER 
FOR NoDig
Spørsmålet: Hvilke kontrakts standarder bør benyttes i NoDig-prosjekter? 
Svaret: NS8405 og NS8406 benyttes når byggherren prosjekterer, mens NS8407 benyttes når 
entreprenøren også har prosjekteringsansvaret.

DIALOG MED ENTREPRENØRSIDEN
KONTRAKTSTYPER
Vi anbefaler å bruke NS-kontrakter i alle 
NoDig-prosjekter. Forkortelsen NS står 
for Norsk Standard. 

Kontraktene bør utformes på stan-
dardiserte NS-formularer som kjøpes i 
original fra Standard Norge. Altså ikke 
egenproduserte Word-maler. 

Kontrakten skal ivareta både 
byggherrens og entreprenørens 
interesser, og det gjøres best ved bruk 
av NS-blanketter med færrest mulig 
tilføyelser og/eller strykninger.

NÅR BYGGHERREN PROSJEKTERER
Når byggherren har prosjektert og 
beskrevet arbeidet, er NS8405 og 
NS8406 de vanligste kontraktstypene. 
NS 8405 er den mest vanlige i de største 
byggeprosjektene, mens NS8406 er en 
forenklet standard for mindre prosjek-
ter. Begge kontrakter kan benyttes i 

NoDig-prosjekter, men NS8405 stiller 
generelt strengere krav til blant annet 
varslingsrutiner og dokumentasjon. 
Det krever at byggherren har tilstrek-
kelig ressurser i utførelsesfasen som 
eksempelvis byggeledelse og prosjekte-
ringsoppfølging fra rådgiver. 

NS 8406 inneholder en del foren-
klinger, blant annet når det gjelder 
varslingsrutiner. NS8406 benyttes 
generelt i mindre prosjekter i forhold til 
NS8405, og vil normalt være dekkende 
for alle NoDig-prosjekter. I denne måle-
stokken er normalstore NoDig prosjekter 
å anse som små prosjekter i NS måle-
stokk, derfor anbefales NS 8406 av de 
fleste som har jobbet mye med NoDig.

NÅR ENTREPRENØREN PROSJEKTERER
NS 8407 gjelder for totalentreprise som 
er det riktige valget når entreprenøren 
har prosjektert og beskrevet arbeidet. 
Byggherren kan da enten overlate 

hele prosjektet til entreprenøren fra 
starten av, eller at entreprenøren i en 
anbudsfase overtar prosjekteringen fra 
byggherrens representant, som ofte er 
rådgiveren.

BESKRIVELSESSYSTEM
En arbeidsbeskrivelse med tegninger og 
vedlegg ligger til grunn for kontrakten. 
NS 3420 er en av våre viktigste standar-
der innenfor bygg- og anleggsnæringen. 
Den brukes til å utarbeide beskrivelser 
og mengdelister i forbindelse med 
konkurransegrunnlag, kalkulasjon av 
forespørsler, og under utførelses-og 
avviklingsfasen av byggeprosjekter. 

NS3420 har hittil ikke vært spesielt 
godt tilpasset NoDig-prosjekter, men 
det skjer en kontinuerlig utvikling og 
en ny revidert utgave tilpasset NoDig 
foreligger høsten 2015. 

Mange ledningseiere har utarbeidet 
egne beskrivelsestekster som ikke er 
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direkte koblet mot NS. Det er ingen 
fasit her, men vi anbefaler at NS3420 
benyttes. Fordelen ved å bruke NS3420 
er eksempelvis du som ledningseier er 
sikret oppdaterte krav til blant annet 
materialer og utførelse.

KONKURRANSEFORM
Når prosjektet er prosjektert og 
beskrevet, er tiden kommet for å 
arrangere en anbudskonkurranse. 
Før du starter arbeidet, bør du blant 
annet tenke igjennom følgende:
>  Hva er mitt behov, og hvordan avgren-

ser jeg det? Beskriv behovet, og ikke 
hvordan det skal dekkes. Behovs- og 
funksjonsbeskrivelser åpner opp for 
innovasjon, og er spesielt godt egnet 
i NoDig-prosjekter.

>  Sett opp tydelige og målbare mål for 
konkurransen. Uten målbare mål er 
det vanskelig å evaluere resultatet.

>  Valg av anskaffelses prosedyre.
>  Hvilke minimumskrav skal stilles i en 

kravspesifikasjon?
>  Hvilke kontraktsvilkår som skal 

gjelde - ref. forrige avsnitt.
>  Valg av kvalifikasjonskriterier.
>  Valg av tildelingskriterier.

SPESIFIKASJON AV ANSKAFFELSEN
Gode innkjøp forutsetter et grundig 
arbeid før utlysningen. Som ledningseier 
kan du for eksempel være i tvil om det 
finnes en NoDig-metode nettopp for ditt 
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prosjekt, eventuelt om krav til nøyaktig-
het og/eller dimensjoner kan oppfylles. 

I mange tilfeller kan det være en fordel 
å kontakte markedet før konkurransen 
utlyses. Entreprenørenes kompetanse er 
viktig å få med helt fra starten av.

Det såkalte «Forenklingsutvalget» 
la i 2014 fram et forslag som legger til 
rette for at partene kan snakke sammen 
hvis de mener det er behov for det. 
Regjeringen følger nå utvalgets flertall. 
Nytt regelverk trer i kraft våren 2016.

ANSKAFFELSESPROSEDYREN
Vi skiller mellom to hovedtyper 
anskaffelsesformer;

>  Kjøp etter forhandling i ett eller 
to trinn, det vil si med eller uten 
prekvalifisering

>  Anbud – her er det 
forhandlingsforbud.

Beløpsgrenser og andre regler for 
nasjonal kontra internasjonal kunngjø-
ring, med videre, faller utenfor denne 
bokas avgrensning og omtales ikke. Det 
henvises til annen relevant litteratur om 
offentlige anskaffelser, FOA.

Kjøp etter forhandling innebærer en 
mer tidkrevende innkjøpsprosess, men 
gir samtidig byggherren større fleksibi-
litet for å tilpasse og forme tilbudene til 
det aktuelle prosjekt. 

Vi anbefaler denne anskaffelses-
formen for de fleste NoDig-prosjekter, 
og særlig der det skal etableres nye rør 
i urørt terreng. I enklere og svært forut-
sigbare prosjekter, kan anbud benyttes.

Et eksempel her kan være strømpe-
foring i avløpsrør i en boliggate.

KVALIFIKASJONSKRITERIER OG 
TILDELINGSKRITERIER
Det kreves rett kompetanse for å 
kjøpe rett kompetanse. Arbeidet med 
å identifisere og beskrive riktige kva-
lifikasjons- og tildelingskriterier i et 
prosjekt er av avgjørende betydning for 
resultatet. 

Med «riktige» tildelingskriterier 
mener vi det å avklare entreprenørens 
evner til å lykkes med å nå målene 
for anskaffelsen – sammen med 
byggherren. Dette samarbeidet 
inkluderer også å velge riktig NoDig-
metode og deretter riktig NoDig-produkt 
for den aktuelle oppgaven. Bestilleren 
må følgelig sette seg inn i de ulike 
produktenes egenskaper, referanser 
og historikk. Det anbefales å kjøpe 
kompetanse fra eksterne rådgivere 
hvis ikke denne finnes i byggherrens 
organisasjon. Det viser seg ofte å være 
en god investering. 

Noe viktige prinsipper:
>  Kvalifikasjons- og tildelingskriterier 

skal ikke sammenblandes – i tilbuds-
evalueringen skal alltid de to sett 
med kriterier behandles separat, 
uansett anskaffelsesprosedyre.

>  Et kvalifikasjonskriterium kan 
ikke også benyttes også som et 
tildelingskriterium.

VEKTING AV TILDELINGSKRITERIER
Normalt benyttes to prinsipper:
>  Alternativ 1: Alle økonomiske og 

tekniske forhold ved tilbudet beskri-
ves under kvalifikasjonskriteriene, 
det vil si at blant de firmaer som er 
videre etter kvalifikasjonsrunden, 
vinner tilbudet med lavest pris. 
Tildelingskriterium pris teller med 
andre ord 100 prosent

>  Alterntiv 2: Under kvalifikasjons-
kriteriene beskrives obligatoriske 
og ufravikelige krav, eksempelvis 
dokumentasjon for innbetalt skatt 
og merverdiavgift, samt andre 
kvalifikasjonskrav. Eksempler her 
er firmaattest, regnskap, kreditt-
vurdering KS-system og referanser 
fra tilsvarende oppdrag. Det bør også 
stilles krav til omsetning og soliditet 
hos entreprenør når prosjektene 
overstiger en viss størrelse. I tilbud 
fra Nodig-entreprenører der tilbuds-
summen er vesentlig relatert til 
foretakets omsetning, må byggherren 
nøye vurdere risiko som en viktig del 
av evalueringen. Tildelingskriteriene 
kan inndeles i Økonomi og Kvalitative 
egenskaper, se neste avsnitt. I denne 
modellen anbefaler vi at pris teller 40 
 prosent og de øvrige kriteriene teller 
60 prosent.

SAMMENHENG MELLOM KVALIFIKASJONSKRAV, KRAVSPESIFIKASJON OG 
TILDELINGSKRITERIER

Entreprenørens kvalifikasjoner: 1. Kvalifikasjonskrav, obligatoriske absolutte krav

2. Utvelgelses kriterier, ønskelige, graderbare kriterier

Tilbudets egenskaper: 3. Kravspekk, obligatoriske absolutte krav

4. Tildelingskriterier, ønskelige, graderbare kriterier
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TILDELINGSKRITERIER
Det å bestemme og beskrive 
tildelingskriteriene, og ikke minst følge 
disse til punkt og prikke i evalueringen, 
er en svært viktig og ansvarsfull 
oppgave. Laveste pris kan fort bli den 
dyreste løsningen. Husk også at det 
koster for en entreprenør å stå operativ 
med mannskap, maskiner, rigg og 
administrasjon.

Her er noen faktorer som kan 
være meget aktuelle for prosjektet og 
gjennomføringen, som bør eller kan 
vurderes som tildelingskriterier:

>  Har entreprenøren egen maskinpark/ 
teknisk utstyr

>  Kapasitet på maskinpark/ teknisk 
utstyr

>  Kapasitet på bemanning med egne 
operatører.

>  Entreprenørens kompetanse og 
kunnskap, forståelse for oppdraget.

>  Løsning for gjennomføring, med 
begrensninger og muligheter.

>  Entreprenørens evne til gjennom-
føring, framdrift, leveringstid, 
mobiliseringstid, responstid.

>  Entreprenørens miljøbegrensinger 
relatert til minimalisering av inngrep 
i natur, veibaner, jernbaner, elveleier, 
parker, med mer. CO2 utslipp, 
transportbehov, drivstoffbehov 
med mer.

>  Entreprenørens kvalitet på gjennom-
føring av oppdraget tilknyttet 
dokumentasjon, styrke, levetid, 
kontrollrutiner.

>  Referanser er lagt inn under kvali-
fikasjonskriteriene. Her beskrives 
relevante referanser de siste 3 eller 
5 år, inkludert oppdragets verdi, 
tidspunkt og mottaker. Hvilke øvrige 
opplysninger som skal oppgis må 
tilpasses hvert prosjekt, avhengig av 
NoDig-metode.

TEKST: ESPEN KILLINGMO, SWECO

HENVISNINGER: 

Informasjon om kontraktsstandarder: 
www.standard.no/

Foredrag av Magnus Josephson: «Hvordan får vi 
et mere lønnsomt offentlig innkjøp?»

Nedenfor vises et forslag til hvordan tildelingskriteriene kan utformes og struktureres

Tildelingskriterier Underkritterier

Ø
ko

no
m

i Pris på oppdrag Tilbudt pris uten justeringer, fastpris

Driftsomkostninger Ressursforbruk, energiforbruk

Kostnader til vedlikehold, service, reparasjoner etc.

Opsjoner Opsjonspris

K
va

lit
at

iv
e 

eg
en

sk
ap

er

Kvalitet og funksjonsmessige 
egenskaper

Teknisk verdi

Utstyr

Kapasitet/Ytelse

Funksjonalitet

Produktgaranti

Tid og tilgjengelighet Tid for levering

Responstid

Kundeservice Teknisk bistand
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29 NÅR DET IKKE GÅR SOM 
PLANLAGT
Spørsmålet: Hva er de vanligste årsakene til at et prosjekt ikke går som planlagt? 
Svaret: Ufullstendig kartlegging av grunnforhold, en uforberedt entreprenør eller byggherre, 
og manglende beskrivelse av hvordan partene opptrer i en uforutsett situasjon er tre viktige 
faktorer.

Det er en takknemlig oppgave å fortelle 
om suksesshistorier; prosjekter gjen-
nomført på «rekordtid», blinktreff målt 
mot nøyaktighetskrav, fornøyd bygg-
herre og så videre.

Av og til går det ikke som planlagt, 
og slike prosjekteksempler bør også 
belyses på lik linje med suksess-
historiene – som erfaringsutveksling og 
som lærdom til kommende prosjekter. 
Årsaken til at et prosjekt «ikke går som 
planlagt» kan være så mangt. Dårlig 

personkjemi, økonomidiskusjoner, 
prosjekteringsfeil og/eller feil i 
utførelsen eller rett og slett manglende 
kompetanse.

Erfaringsmessig er det enkelte gjen-
gangere når det gjelder årsaker til feil 
og misforståelser. Noen årsaker er mer 
generelle uansett prosjekt, mens andre 
en mere typiske for NoDig prosjekter.

Vi vil i dette kapittelet belyse noen 
momenter. Utgangspunktet er at feil 
alltid vil oppstå – det dreier seg om å 

redusere risiko for feil, og ikke minst 
hvordan kontraktspartnerne opptrer 
overfor hverandre når feilen faktisk har 
oppstått.

Den prosjekterende spiller en viktig 
rolle – også i gjennomføringsfasen. 
Manglende «lagspill» mellom byggherre 
og entreprenør påvirker ofte prosjektet.
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HVORFOR GÅR DET GALT?
Det er flere faktorer som hver for seg eller i samspill kan resultere i feil, her er noen av de vanligste;

Mulige årsaker Hvordan redusere risiko?

Uklarheter og feil 
i konkurranse
grunnlaget

Noen sentrale punkter:
>  Realistiske krav til eksempelvis borenøyaktighet – hva er «godt nok».
>  Krav til 3 parts påvirkning
>  Krav til ferdigkontroll og dokumentasjon.
>  Håndtering av midlertidig avbrudd og permanent avbrudd. Uklare RS-poster skaper

usikkerhet for entreprenøren – og er en åpenbar kilde til tvistesaker.
>  Krav til utstyr. Eksempel: Hvilke krav til peiling av pilotstreng skal gjelde –

Gyro eller «Walk over» – en vesentlig prisforskjell.
>  Er prosjektet egnet for inntrekking og/eller vrenging av strømpeforinger? Er det forhold her som bør

beskrives?
>  Konsekvent og entydig beskrivelse av materialer, funksjonskrav kontra detaljert materialbeskrivelse.

Eksempel: Type strømpeforing, ringstivhet.
>  Entreprenøren skal alltid gjøre seg kjent med anlegget og målet med prosjektet før materialer

bestilles. Det innbefatter å kontrollere oppgitte dimensjoner, høyder og annet relevant for
gjennomføringen. Må beskrives tydelig.

Et vel gjennomarbeidet konkurransegrunnlag danner et godt utgangspunkt for et vellykket prosjekt. 
I tillegg til arbeidsbeskrivelsen er det ikke minst viktig å beskrive rutiner og retningslinjer for hvordan 
uforutsette forhold skal håndteres. 

Manglende bygg
herreavklaringer 
før anleggsstart

En effektiv anleggsgjennomføring forutsetter at typiske byggherreoppgaver 
er avklart i god tid før anleggsstart;
>  Tilstrekkelig plass for sammensveising av enkeltrør før installasjon
>  Riggområde
>  Grunneieravklaringer
>  Håndtering av bentonitt-slurry ved boring. Oppsamling, borttransport,

og/eller provisoriske pumpesystemer er kostnadsdrivende
>  Trafikkavikling
>  Skilting
>  Kabler
>  Annen infrastruktur
>  Av og til kreves det avklaringer i forhold til flom, klima og forventet nedbør
>  Forventet volum i røret med hensyn til pumpekapasitet
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Mulige årsaker Hvordan redusere risiko?

Uforutsette 
grunnforhold

Byggherren har alltid ansvar for grunnforholdene. 

Det kanskje aller viktigste under detaljprosjektering av NoDig prosjekter, eksempelvis boring i urørt 
terreng, er vurdering og beskrivelse av grunnforholdene. Jo mer presis beskrivelsen er, jo større sjanse 
er det for at entreprenøren velger rett utstyr og rett metode under gjennomføringen. Byggherren og hans 
rådgiver må i fellesskap vurdere omfanget av blant annet grunnundersøkelser og uttak av masseprøver. 

Erfaringsmessig er det mye å tjene på å investere i grunnundersøkelser, særlig hvis det er store 
konsekvenser av et eventuelt avbrutt prosjekt. Bruk av seismikk er også blitt mer vanlig der det er 
mistanke om dårlig fjellkvalitet. Eksempelvis slepper, sprekkdannelser og eventuelt lommer med 
løsmasse. 

Manglende og/
eller uklare 
administrative 
rutiner.

De aller fleste NoDig-metoder er intensive arbeidsoperasjoner som pågår kontinuerlig, enten fra kum 
til kum ved renovering av eksisterende rør eller ved installasjon av nye rør. Kostbart utstyr er forutsatt å 
være i kontinuerlig drift, og uforutsett stopp i arbeidet kan bli svært kostbart.

Det er avgjørende at det innarbeides tydelige rutiner for hvordan den daglige kontakten mellom 
entreprenør og byggherre skal foregå. 

Entreprenøren må kontinuerlig under arbeidet dokumentere sine arbeider. Eksempler på dette er å 
skrive borelogg for hver tredje meter og samtidig dokumentere eventuelle avvikende grunnforhold. 

Byggherren på sin side må være tilgjengelig for entreprenøren i hele perioden en NoDig-installasjon 
foregår. Kommunikasjonsform avtales. Dette er spesielt viktig i prosjekter der byggherren ikke har tid  
og/eller ressurser til å ha egen byggeleder i prosjektet. 

En god rådgiver i denne sammenheng er en som er engasjert og proaktiv.

Feil og/eller 
manglende 
kompetanse hos 
byggherre og/eller 
hos entreprenør

Den «riktige» entreprenøren velges gjennom blant annet vel definerte tildelingskriterier, og at disse 
kriteriene benyttes av personer som har innsikt og kompetanse til å gjøre slike vurderinger. Byggherren 
oppfordres til å engasjere ekstern hjelp hvis han ikke selv har denne kompetansen. Det er stor forskjell 
i NoDig-kompetansen hos ledningseierne i Norge, og betydningen av byggeledelse vurderes ulikt fra 
kommune til kommune. Manglende byggherrekompetanse og/eller ressurser er en utfordring i mange 
prosjekter.

Det oppfordres til å engasjere enten egne prosjekt- og byggelederfirmaer, eventuelt en NoDig-
rådgiver i denne fasen av prosjektet. Velg primært en annen rådgiver enn den som har laget 
konkurransegrunnlaget.
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Viktig med søkelys på utstyr, kompetanse og evne til samarbeid.
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Mulige årsaker Hvordan redusere risiko?

Valg av maskiner 
og utstyr

Valg av riktig utstyr er naturligvis en avgjørende faktor. Tildelingskriteriene skal gi føringer for diskusjon 
og avklaringer, forutsatt anskaffelse via kjøp etter forhandling, mellom entreprenør og byggherre før 
kontrakten signeres.

Det er ønskelig med flere seriøse aktører i bransjen innenfor alle NoDig-metoder. Det er derfor viktig å 
være åpne for «nye fjes» i bransjen, og mange av disse vil også være fra andre land i Europa. Konkurranse 
på like vilkår er alltid positivt. 

Selv om riktig utstyr og materialer er valgt, kan entreprenøren gjøre feil. Nå feilen er oppstått må det 
forventes at entreprenøren snarest mulig innrømmer feilen og legger frem en plan for hvordan feilen skal 
utbedres. Entreprenørens opptreden i denne viktige fasen spiller en stor rolle for byggherrens evaluering 
av prosjektet. Det er derfor i begge parters interesse at ansvarsforholdet avklares snarest mulig.

Manglende 
samarbeid

Mange byggherrer opplever at prosjekter er strevsomme og ressurskrevende, selv om det ikke er 
oppstått noen direkte feil eller avvik.

Dårlig personkjemi er ofte forårsaket av manglende respekt og forståelse for de ulike rollene i prosjektet. 
Både entreprenører og rådgivere arbeider vanligvis for mange forskjellige byggherrer med varierende 
kompetanse og der «lokale forhold» spiller inn på ulike måter. Det å arbeide i en storby-kommune er noe 
helt annet enn i en mindre avsides kommune. Lokal tilpasning i hvert prosjekt er av stor betydning.

Et prosjekt er et lagspill mellom vanligvis tre hovedaktører; Byggherre, entreprenør og rådgiver. Alle 
parter har et ansvar for at prosjektet skal bli vellykket.

Urealistisk 
fremdrift

Framdrift benyttes av og til som et tildelingskriterium. Det viser seg ofte som mindre vellykket. 
I prosjekter der tid ikke er av vesentlig betydning for byggherren, bør ikke fremdrift være en del 
av tildelingen.

Det anbefales at entreprenøren pålegges å lage en hoved-framdriftsplan slik han mener den bør være,  
og at denne vedlegges sammen med tilbudet. 

Ved prosjektets oppstart avtales en mer detaljert fremdriftsplan, gjerne med delfrister som fungerer  
som sjekkpunkter for kontraktspartnerne.

Benyttes dagmulktbelagte frister, skjerpes også generelt kravene til byggherren, som for eksempel 
oppfølging av varsler og å besvare henvendelser fra entreprenør i rett tid.

TEKST: ESPEN KILLINGMO, SWECO
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30 FRAMTIDAS VA-LØSNINGER
Spørsmålet: Vil NoDig-teknologi overta VA-markedet for rørledninger? 
Svaret: Vi vil følge i legevitenskapens fotspor å foreta våre operasjoner med kikkhull, 
utblokkinger, styrte boringer, nye «pumpehjerter», pacemakere og inntrekking av rør. 

En klok mann uttalte en gang at 
framtida interesser meg fordi det er 
der jeg skal tilbringe resten av mitt 
liv. Som VA-teknikere bør vi også være
interessert i framtida, selv om våre
VA-ledninger skal overleve oss med en
forventet alder på minst 100 år.

Flere av oss har opplevd den tekniske 
revolusjonen fra regnestaven og loga-
ritmetabellene til dagens slagkraftige 
computere. Egen telefon i huset var 
utenkelig på 1950 tallet. Vi sto i kø på 
lange ventelister. I dag har mange flere 
telefoner med datakraft som overgår 
kapasiteten til den store regnesentralen 
på NTH i 1975. Tilsvarende og mye mer 
har skjedd innen de fleste tekniske fag-
felt de siste 50 år.

Min beste fiskeplass på 1960 tallet 
var et 600 mm falsrør av betong som 
førte urenset kloakk ut i Seutelva i 
Fredrikstad. De store gjeddene på 3–5 kg 
var glupske og bet på den hjemmelagde 
spinneren av bly og stål, straks avløp-
strømmen ikke hadde noe mer å bidra 
med.

Mange hentet vann i en gravd brønn 
ute i hagen. Noen hadde inngjerdet dam 
oppe i fjellet og galvanisert stålrør ned 
til huset. Desinfeksjon var et mer eller 
mindre ukjent begrep.

KRETSLØPET
I dag henter vi vann fra de gunstigste 
kildene, renser det med best mulig 
teknologi, distribuerer det via mer eller 
mindre gode rørledninger, samler det 
forbrukte vannet opp igjen sammen 
med regnvann og grunnvann, fører det 

til avløpsrenseanlegget og leverer det 
renset til resipienten på en optimal plass 
med hensyn på fortynning, innlagring og 
spredning.

Vår oppgave som VA-teknikere, er 
stadig å forbedre og utvikle tilstanden til 
dette «kretsløpet»fra kilde til resipient 
og via «vår Herres» fordampning tilbake 
til kilden!

Vi er en del av en bransje som ikke 
er kjent for den store hastigheten med 
hensyn på endringer. Vannet er i sprin-
gen, avløpet forsvinner ut av toalettet, 
hva mer kan våre kunder begjære? 

De kan først å fremst kreve at våre 
ledninger ikke lekker eller sprekker, 
at trykkforholdene er tilfredsstillende, 
at kjellere ikke oversvømmes, at 
flommer ikke skader hus og  eiendom, 
samt at våre sjøer, vassdrag og 
bekker ikke tilføres næringssalter fra 
overløpsdrift og fra utette ledninger. 
Sykdomsfremkallende bakterier, virus 
og parasitter hører heller ikke hjemme 
i vårt drikkevann. Vond lukt fra avløps-
nettet bør ikke tolereres. Sikkerhet og 

Sikkerhet og robusthet i vann-
forsyningen med 

reservevann forsyning og terror-
beredskap må være integrerte 

elementer i framtidas løsninger.
Vårt kall blir å finne de optimale 

løsningene ut fra hensynet til 
miljø, teknikk og økonomi.
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robusthet i vannforsyningen med reser-
vevannforsyning og terrorberedskap må 
være integrerte elementer i framtidas 
løsninger.

Vårt kall blir å finne de optimale 
løsningene ut fra hensynet til miljø, 
teknikk og økonomi. Vi står ikke bare 
ovenfor tekniske og miljømessige 
utfordringer, men også administrative 
og organisatoriske. 

De største hindringene for en effektiv 
VA-bransje, er gjeldende lovverk og 
offentlig saksbehandling.

Vi står bakerst i køen til tross for våre 
leveranser av verdens viktigste nærings-
middel og til tross for at det er penger i 
Sareptas krukke.

BYRÅKRATIETS PRIS
Det må produseres kilovis av 
dokumentasjon som behovsanalyser, 
KVU-utredninger, usikkerhetsanalyser, 
mulighetsstudier, skisseprosjekter, 
forprosjekter, konsekvensutredninger, 
temautredninger, 
dispensasjonssøknader, 
reguleringsplaner, byggesøknader, KS1 
og KS2 dokumenter, prosjekthåndbøker, 
investeringsanalyser, ROS-analyser, 
miljøoppfølgingsplaner, SHA 
dokumenter, grunnundersøkelser, 
geotekniske rapporter, 
anbudsdokumenter, tegninger, 
møtereferater, grunneieravtaler, 
Doffin kunngjøringer, kontrakter, 
fremdriftsplaner, IG – søknader, 
økonomioppfølgingsplaner, 
samsvarserklæringer, søknader om 
ferdigattest, driftsinstrukser, som 
bygget dokumenter, kokebøker, Teknisk 
ukeblad og VA-miljøblad.

Alt dette for å utføre tiltak som, alle 
med normalt gangsyn og nypussede 
tenner, vet med 100 prosent sikkerhet, 
er nødvendig.

Samtidig konkurrerer vi med «de 
viktige infrastruktureierne» med anlegg 
for strøm, tele, data, TV og fjernvarme, 
som med «konsesjonskartet» i hånden 
løper en vesentlig kortere løype med 
færre poster i den samme konkurransen 
om tilgang til grunnen.

 
FRAMTIDAS VA-LØSNINGER
Vår plass er i det underjordiske. 
Kanskje ikke noen oppmuntring for 
oss, som hele livet har etterstrebet en 
ordentlig oppførsel i tråd med læren fra 

søndagsskolen. Men det er uomtvistelig 
en kjensgjerning at NoDig løsningene 
i VA-teknikken vil høre hjemme blant 
meitemark, skolopendere, muldvarper, 
jordrotter, grunnvann, stein, søle og 
gamle rørledninger, med eller uten en 
grevling i taket.

I et langsiktig perspektiv vil NoDig 
teknologi overta VA-markedet for 
rørledninger.

Vi vil følge i legevitenskapens fotspor 
å foreta våre operasjoner med kikkhull, 
utblokkinger, stenter, styrte boringer, 
nye «pumpehjerter», pacemakere og 
inntrekking av rør. 

Dyktige personer markedsfører, 
utvikler nye forbedrede metoder, øker 

Helse i hver dråpe om 50 år?
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grensene for anvendelse, imøtekommer 
kravene fra bransjen og forbedrer kva-
liteten. Hvorfor er ikke dette nok til at 
samfunnet kan trykke på avtrekkeren og 
fyre av NoDig skuddet?

Svaret ligger i funksjonen:

P = ƒ (S•T•M•K2

R
)

P = potensiale for NoDig
S = Andel av separatsystem
T = Andel av trykkledninger
M = Miljøfokus
K =  Kunnskap og kompetanse hos 

bestiller og rådgiver
R = Følelsen av risiko

Mange kommuner har valgt å konvertere 
sitt avløpsnett fra felles system 
til separat system. Først når både 
spillvanns ledninger og overvanns-
ledninger er på plass i grunnen, er det 
maksimale potensialet på avløpsiden 
nådd. I dag oppleves det for usikkert å 
installere en ny gravitasjonsledning for 
spillvann i urørt mark med lite fall ned 
mot 5 promille. Vi velger graving, gjerne 
kombinert med legging av fjernvarmerør 
og nye rør for vann, spillvann og 
overvann.

Økende andel av ledningsnettet som 
transporterer vann og avløp med trykk / 
pumping vil bidra til økt potensiale for 
NoDig. Vi fjerner oss da fra toleranser 
rundt fallforholdene og kan i prinsippet 
legge ledningene i «hytt og pine» mellom 
startpunkt og endepunkt, uten at det 
går ut over funksjonen, dersom anleg-
get dimensjoneres riktig hydraulisk. 
Frihetsgraden blir tilnærmet uendelig.

Framtidas avløpssystemer vil bygge 
på prinsippet om trykkavløp, hvilket 

kommer til å øke markedsmulighetene 
for NoDig betydelig. Både vann og avløp 
vil bli transportert i nær 100 prosent 
lekkasjefrie rørsystemer under trykk. 
Alle vitenskapelige utførte studier 
på mastergradsnivå i Norge på dette 
temaet, bekrefter at disse løsningene 
har store samfunnsmessige gevinster 
både økonomisk og miljømessig.

Miljø (M) må bli en obligatorisk para-
meter i tildelingskriteriene ved offentlige 
anskaffelser og gis en vekt så det virke-
lig monner. Det må være mulig på en 
objektiv måte å omsette miljøgevinster 
til klingende mynt, slik at uttrykket 
«økonomisk mest fordelaktige tilbud» 
dokumenteres med en uomtvistelig total-
sum der miljøet har sin egen delsum. 

Kunnskap og kompetanse (K) hos 
bestiller og rådgiver er en begrensende 
faktor for bruk av NoDig i Norge. Det 
trengs bedre utdannelse i skolen. 
Vi må se helheten i faget, ikke bare 
metoden og den tekniske utførelsen. 
NoDig handler også om ingeniørgeologi, 
geoteknikk, hydrogeologi, hydraulikk, 
materialteknologi, rørstatikk, anleggs-
teknikk, miljøkunnskap, kontraktsjus og 
økonomi.

Rådgivere må tilegne seg denne 
kunnskapen, slik at de optimale NoDig 
løsningene kommer på bordet allerede 
i idéfasen. Det må etableres «NoDig 
skoler» på NMBU og NTNU!

Risiko (R) er bestillerens frykt. 
Bekymringer må ryddes av veien med 
«eksempelets makt»! Det finnes sær-
deles mange gode NoDig eksempler, 
men hvor godt blir de kjent i markedet? 

Det finnes også noen dårlige eksemp-
ler, som vi kan lære mye av. 

Kompetanse bygges over tid. 
Svaret til økt markedsandel for NoDig 
ligger altså, etter min oppfatning, i 
«eksempelets makt», miljøfokus, kunn-
skapsbygging og endring i VA-systemer.

NoDig metodene om 50 år vil se 
annerledes ut enn i dag. Jeg spår at 60 
prosent av alle ledningsinstallasjoner i 
VA-sammenheng, inkludert fornyelser 
og renovering, vil bli utført med NoDig 
metoder innen 2065!

ØKT SIKKERHET
Regnestavens tid er over. Lekkasjer, 
manglende kapasitet, ukjente avløp-
strømmer, mangel på selvrensing, kort 
sagt «sykdommene i VA-ledningsnettet» 
vil på sikt bli tilnærmet utryddet!

«Det intelligente ledningsnettet» vil 
se dagens lys. 

Ved å se på menneskekroppen og 
skaperverket, ser vi den perfekte modell 
for framtidas VA-systemer.

Det er på det rene at transportsys-
temet må baseres på ledninger under 
trykk. Rørene vil være fleksible og 
dynamiske og endre sine diametere 
avhengig av belastning. Det blir rør i rør. 

Ved å se på menneskekroppen og 
skaperverket, ser vi den perfekte 

modell for framtidas 
VA-systemer.
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Ledningsmaterialene vil være termisk 
nøytrale og kjemisk resistente innvendig 
og utvendig mot alle relevante kjemiske 
forbindelser. Slitasjemotstanden vil øke 
samtidig som rørene vil opprettholde sin 
hydrauliske glatthet over tid. Ledningene 
vil være frostsikre og kan legges på alle 
aktuelle dyp under terrenget. Ingen 
tradisjonelle anboringer vil forekomme 
og ledningsnettet vil generelt være nær 
100 prosent lekkasjefritt.

Forbrukere vil bli tilknyttet med to-si-
dig vannforsyning, enten via parallelle 
rør eller via ringsystem. 

Sikkerhet og beredskap mot 
terror blir sentrale temaer, som 
etter hvert kommer til å gjennomsyre 
VA-ingeniørens hverdag. Tilgangen til 
anleggene blir redusert, overvåkingen 
skjerpet, opplysninger gradert og 
hemmeligholdt. Datakommunikasjon 
vil foregå i lukkede sikkerhetsgraderte 
systemer.

Dette blir neppe spennende sett fra 
VA-ingeniørens side. Mye vil oppleves 
som unødvendig, frustrerende og lite 
verdiskapende.

Ute på nettet og i kummene vil instru-
menter kontinuerlig måle systemets 
tilstand med hensyn på trykk, mengde, 
temperatur, bakteriologi, kjemi og slita-
sje / forfall.

VAKUUMTEKNOLOGI OG BEREDSKAP
Vi vil spare på vannet fordi prisen vil øke, 
som følge av mindre forbruk og mer 
avansert teknologi. Forbruket vil bli målt 
nøyaktig hos hver abonnent og fakturaen 
vil komme elektronisk til avtalt tid.

Leveransene vil komme fra en 
«vann og avløp fabrikk», i slekt-
skap med dagens høyteknologiske 
industribedrifter.

Noe av avløpet blir transportert med 
vakuumteknologi. 

Rørene får generelt høyere trykk og 
mindre diametere.

Lekkasjer detekteres umiddelbart og 
utbedres med NoDig teknologi.

Kummene vil bli færre, 100 prosent 
lukkede og utstyrt med høyteknologisk 
utstyr tilpasset kummens funksjon. Det 
blir sikkerhetsbarrierer for å komme 
ned i kummen.

Værradarer og lokale flomvarslinger 
vil forberede overvannsnettet til å 
«gå i beredskap». Flommen vil styres 
gjennom systemet der det er kapasitet 
til enhver tid og utjevnes ved behov. 
VA-trafikken blir overvåket av høyintelli-
gente maskiner med logiske evner etter 
modell av menneskets hjerne.

Intelligente pumpestasjoner blir 
mange og små. 

Renseanlegg både for drikkevann, 
spillvann og overvann vil få strengere 
krav til rensing av nye kjemiske for-
bindelser, ukjente bakterier, virus og 
parasitter, miljøgifter og medisinrester. 
Automatisering, overvåking og kontroll 
kommer til å overgå alt vi kjenner i dag.

Slam fra avløpsrenseanleggene blir 
delt inn i mange ulike kvaliteter og 
behandles i separate anlegg med hensyn 
på gjenvinning og resirkulering. «De far-
lige restene» deponeres i «bombesikre» 
lagerhaller på lik linje med dagens 
atomavfall.

Hus beliggende i flomutsatte 
områder konstrueres som «vannsikre 
borger», der all transport av væsker 
foregår med pumping.

Regnvannet vil ha sine hyggelige 
vannveier gjennom estetisk vakkert 
utformede parker og grøntarealer, uten 
å blande seg med sine gamle slektnin-
ger «spillvannet og grunnvannet».

Og oppe i alt dette, vil NoDig 
entreprenørene og deres metoder bli 
seierherrer! Det er ikke farlig å tape 
noen slag, bare man vinner krigen! 
Eneste medisin til framgang, er hardt 
arbeid.

Det har man visst til alle tider. «I din 
pannes sved skal du tjene ditt brød»!

TEKST: TOM A. KARLSEN COWI

I et langsiktig perspektiv vil 
NoDig teknologi overta 

VA-markedet for rørledninger.
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31 NYTTIGE LINKER
Norsk Vann www.norskvann.no 
er et forum for samarbeid, 
kommunikasjon og formidling i 
VA-sektoren. Inneholder informasjon 
om vann og avløp, interesse arbeid, 
arrangementer, rapporter, jus-
databaser, en rekke fagdatabaser, egne 
faggruppesider og mye mer.

SSTT - www.sstt.no 
Skandinavian Society for Trenchless 
Technology.
Dette er en organisasjon bestående 
av de største innkjøpere, produsenter 
og leverandører i det Skandinaviske 
markedet. De største og mest seriøse 
aktørene på markedet er aktivt 
deltagende i denne organisasjonen.

Rørinspeksjon Norge - 
www.rin-norge.no er en uavhengig 
interesseorganisasjon bestående 
av bestillere og leverandører for 
rørinspeksjon i Norge. De sertifiserer 
og setter standard for krav til 
rørinspeksjon.

SINTEF – www.sintef.no 
SINTEF Byggforsk er et internasjo-
nalt ledende forskningsinstitutt for 

bærekraftig utvikling av bygg og infra-
struktur. Instituttet har spisskompetanse 
innen fagområder som arkitektur, 
bygningsfysikk, forvaltning, drift og 
vedlikehold av bygninger, vannforsyning 
og annen infrastruktur.

MEF – www.mef.no 
Maskinentreprenørenes Forbund. MEF 
er en frittstående bransje- og arbeids-
giverorganisasjon som representerer 
ca. 2000 små, mellomstore og store 
bedrifter.

Hovedtyngden av medlemsbedriftene 
driver maskinell anleggsvirksomhet.

Miljødirektoratet –  
www.miljodirektoratet.no 
Miljødirektoratet jobber for et rent og 
rikt miljø. Direktoratets hovedoppgaver 
er å redusere klimagassutslipp, forvalte 
norsk natur og hindre forurensning.

Rådgivende Ingeniørers forening, RIF 
www.rif.no 
RIF arbeider for at rådgivende 
ingeniørers bidrag til verdiskapingen 
i samfunnet blir synlig. Evaluerer 
«Norges tilstand i «State of the Nation».

Clean Water Norway – Vannklyngen. 
www.vannklyngen.no
Vannklyngen er et tverrfaglig nettverk 
innen vannbehandling. Vannklyngen har 
medlemmer fra leverandørindustrien 
konsulentselskaper, akademia og 
offentlig sektor.

Vannklyngen er en del av Innovasjon 
Norges Arena program. Nettverkets 
rolle er å utvikle produkter og tjenester 
basert på reelle kundebehov, kunde-
involvering og fagkunnskap. 

Lovdata: www.lovdata.no 
Lovdata er en privat stiftelse opprettet 
i 1981 av Justisdepartementet og Det 
juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens 
formål er å opprette, vedlikeholde og 
drive systemer for rettslig informasjon. 
Stiftelsen kan også bidra til forskning og 
utvikling innenfor stiftelsens formål.

VÅRE EGNE NETTSIDER:
www.olimb.no
www.rorfornying.no
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Bestillerhåndbok NoDig
Offentlig og industri

Som bestiller er det ofte vanskelig å vite hvordan man retter relevante spørsmål og krav 
til leverandører av NoDig-tjenestene.

Det er også uheldig når prosjekter 
ikke kommer ut i markedet eller blir 
utført med dårligere samfunns-
økonomi kun fordi bestilleren er 
usikker på hvordan gravefrie 
oppdrag skal bestilles. Hensikten 
med denne håndboka er å gi deg som 

Bidragsytere:

selskaper og andre entreprenør-
selskaper. Sammen ønsker vi å 
utvikle metoder og bidra til økt 
fokus på de miljømessige fordelene 
ved bruk av de ulike gravefrie 
metodene. 

bestiller et bedre grunnlag for å 
vurdere de ulike metoder, produkter 
og løsninger som finnes innen 
gravefrie metoder.
Olimb står bak utgivelsen av denne 
håndboka. Vi har knyttet til oss dyktige 
fagpersoner både fra rådgivende




