
Veien mot felles VA-normer

Tema

Norsk VA-norm

Samarbeid om felles VA-normer

Veien videre

VA/Miljø-blad

Sivilingeniør Odd Lieng

Norsk Rørsenter



4 hovedgrupper når det gjelder forhold til 

standardisering av kommunale VA-anlegg

• Ikke tenkt for mye på det, bruker innarbeidet praksis 

(som er kjent for de innvidde, men ikke formalisert), 

eller gjør slik som ”naboen”

• Egen VA-norm som er gjennomtenkt (mer eller 

mindre)

• Har innført Norsk VA-norm, uten lokale bestemmelser

• Har innført Norsk VA-norm med lokale bestemmelser 

(i større eller mindre grad)



Norsk VA-norm 

(www.va-norm.no)

• Komplett VA-

norm på nett



• Norsk VA-norm 

inneholder generelle 

bestemmelser som utgjør 

en egen VA-norm. 

• MEN! Kommunen har 

muligheter til å legge ut 

lokale bestemmelser som 

erstatning eller som 

tillegg til de generelle 

bestemmelsene. 
Norsk VA-norm med

generelle bestemmelser

Kommunale 

normer

NS - EN

VA/

Miljøblad



Mal (struktur)

• Standardisert med 8 kapitler:
– Kap. 1. Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter)

– Kap. 2. Funksjonskrav

– Kap. 3. Prosjektdokumentasjon 

– Kap. 4. Grøfter og ledningsutførelse

– Kap. 5. Transportsystem – vannforsyning

– Kap. 6. Transportsystem – spillvann

– Kap. 7. Transportsystem – overvann

– Kap. 8. Transportsystem – avløp felles



Eksempel på generell bestemmelse



Eksempel på generell bestemmelse



Eksempel på generell bestemmelse



Medlemskommuner

på Norsk VA-norm
(42 % av norske kommuner –

i folketall 58% (70,5% med Oslo))

Status – Norsk VA-norm



Kommuner som samarbeider

• Samarbeid med 

utgangspunkt i malen til 

Norsk VA-norm (16 

grupperinger)

• Kommuner som har 

utarbeidet egen fellesnorm 

(2 grupperinger)



Pågående samarbeidsprosjekter:

• GIVAS (4 kommuner) har 

besluttet å vedta Norsk VA-

norm. 

• Vest Oppland: 6 kommuner 

har besluttet å vedta Norsk 

VA-norm. Utarbeidelse av 

fellesnorm pågår.

• Kristiansandregionen (7 

kommuner)



Fellestrekk ved VA-normene

• Mange kommuner 

bruker malen og de 

generelle 

bestemmelsene til 

Norsk VA-norm

• Funksjonskrav og 

hjemmelsdokumenter



Ulikheter ved VA-normene

• Omfang: 

– Noen VA-normer er 

generelle, mens andre 

er detaljerte

• Tekniske krav og 

løsninger



Eksempel på ulikheter

• Bend på ledninger i grøft

– Tillates ikke uten nedstigningskum

– Tillates med markering med minikum

– Tillates med langbend

– Tillates med maks. avvinkling 15º

– Tillates med maks. avvinkling 30º

– Tillates med maks. avvinkling 45º



Eksempel på ulikheter

• Krav til minste innvendig kumdiameter (Vannkum) 

varierer fra Ø1200 til Ø1600 på DN 150 rørdimensjon:

Ø1200 Ø 1600



Krav vedrørende valg av ledningsmaterialer (Vann)

Det skal benyttes PE eller 

PVC. Bruk av andre 

materialtyper avtales 

spesielt med kommunen.



Krav vedrørende valg av ledningsmaterialer (Vann)

VA - ansvarlig i kommunen

bestemmer ledningsmateriale



Krav vedrørende valg av ledningsmaterialer (Vann)

Følgjande strategi for material-

val skal leggjast til grunn:

• Leidningar av PE 

materiale skal brukast i 

heile kommunen

For Askøy, FjellVAR og Os 

gjeld spesielt:

• Duktilt støypejern skal 

brukast ved dårlege

grunnforhold, borehol og 

for sjøleidningar skal PE 

brukast



Krav vedrørende ledningstrasè med stort fall

Hvis ledningstrasé har større 

fall enn 1:5 (200 ‰) skal det 

benyttes rør med strekkfaste 

skjøter, alternativt helsveisede 

rør (stål og PE/PP).



Krav vedrørende ledningstrasè med stort fall

Hvis ledningstrasé har større 

fall enn 1:8 (125 ‰) skal det 

benyttes rør med strekkfaste 

skjøter, alternativt helsveisede 

rør (stål og PE/PP).



Veien videre

Ambisjonsnivå  

Landsdekkende VA – norm

eller

flere ulike VA-normer på lokalt/regionalt nivå?



• Normsamarbeid på lokalt/regionalt nivå

• Motiver og inviter til samarbeid

• Få flere kommuner til å velge ”Norsk 

VA-norm”

– Godt utgangspunkt for samarbeid

• Kommunesammenslåing / 

interkommunalt samarbeid

Veien videre



Abonnementspris:
Kommunestørrelse (ant. 
innbyggere)

Pris pr. år

Over 100 000 20 000,-

50 000 - 100 000 16 000,-

25 000 - 50 000 12 000,-

10 000 - 25 000 8 000,-

Under 10 000 5 000,-



• Godt Vann Drammensregionen (GVD) ønsket å 
utarbeide en felles VA-norm for Drammen, Lier, 
Hurum, Røyken, Svelvik, Sande, Modum, Øvre – og 
Nedre Eiker. 

• Normen skulle ta utgangspunkt i strukturinndelingen 
på Norsk VA-norm. 

Eksempel på samarbeid –

Prosjekt ”Felles GVD-norm”



• Forskjellige VA-normer.

• Struktur og tilpasning.  

Utfordringer



• Det ble valgt en konsulent og en arbeidsgruppe 
som samarbeidet gjennom arbeidsmøter.

• Kommunenes kravspesifikasjoner ble 
omstrukturert og lagt inn under malen til 
Norsk VA-norm. 

• Gjennom flere arbeidsmøter, samt interne og 
eksterne høringsrunder ble det utarbeidet et 
utkast med felles bestemmelser. 

Fremgangsmåte



• NEI! Utkastet til felles VA-norm viser 
bestemmelser som kommunene er enige om. 

• Enkelte kommuner vil legge til lokale 
bestemmelser. 

Ble de enige om alt?



Nedstigningskum - Avløp



• Kompetansen i kommunene vil bli styrket. 

• Samarbeidet videreføres og styrker det 
fremtidige normarbeidet. 

• Like krav på tvers av kommunegrensene 
forenkler hverdagen til konsulenter og 
entreprenører.  

Fordeler



Ny hjemmeside

Forbedret funksjonalitet!

http://w268256-va-norm.php5.dittdomene.no/


Søk-funksjon



Utskrift av norm



To språk



Revisjonshistorikk



Behov for revisjon

• Endringer i de generelle bestemmelsene

• Endring i malen:
– Kap. 1. Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter)

– Kap. 2. Funksjonskrav

– Kap. 3. Prosjektdokumentasjon 

– Kap. 4. Grøfter og ledningsutførelse

– Kap. 5. Transportsystem – vannforsyning

– Kap. 6. Transportsystem – spillvann

– Kap. 7. Transportsystem – overvann

– Kap. 8. Transportsystem – avløp felles
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• Det er i dag utarbeidet 117 VA/Miljø-blad

• Mange blader er revidert og under revisjon

• Det utarbeides blader innen feltene:

Plan  (68)

Utførelse  (34)

Drift  (15)

VA/Miljø-bladene



Hva er VA/Miljø-blad?

• Formålet er å utarbeide veiledende normer innen 
VA faget

 Engasjement og medvirkning fra brukerne

Bidra til «best praksis» løsninger

• Uavhengighet

Legger stor vekt på å være nøytrale og 
uavhengige
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Brukerne har anledning til å 

delta aktivt.

Foreslå nye tema/blad

Kommentere revisjoner

Nyhetsmeldinger på 

hjemmeside og Facebook

Brukermedvirkning

www.va-blad.no



Hvordan få tilgang til 

VA/Miljø-bladene?

• Abonnementsordning
– Papirversjon

– Elektronisk versjon 

• Abonnement pr. 01.01.2016:
– Papirversjon: 388

– Elektronisk versjon 715 + 178 = 893



41

Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk



Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk

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

Opparbeidelse av fundament:         Krav i NS 3420 

44
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VA/Miljø-blad nr. 5 

«Grøfteutførelse fleksible rør"

Normal komprimering:

Med vibrerende plate:

20 cm lagfylling og 4 

overfarter

Normal komprimering:

Med fottråkk:

10 cm lagfylling og 4 

overfarter
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VA/Miljø-blad nr. 5 

«Grøfteutførelse fleksible rør"

Kap 4.13 i VA/Miljø-blad 

5 anbefaler 

kravspesifikasjon for et 

rørfundament 

Anbefalt 

planhetsavvik 

± 10 mm
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Tabell 5 i VA-blad 5 

angir tabell over 

planhetsavvik og 

forklaring på hvordan 

punktet tolkes

Legg en 2 meter lang 

rettholt på 

fundamentet og 

avviket skal ikke være 

større enn angitt i 

tabell

VA/Miljø-blad nr. 5 

«Grøfteutførelse fleksible rør"
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Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk



En 1200 mm vannledning har 1, 

13 tonn vann pr. meter i røret.     

I tillegg kommer jord og trafikklast. 

Viktig å følge 

monteringsanvisningen til 

rørprodusenten mht. utførelse av 

fundament.

Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk
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VA/Miljø-blad nr. 31 

«Sikkerhet i 

kummer"

Påse gode sikkerhetsrutiner 

ved arbeid i kummer

Fallskader

Gassproblematik

k

Brudd i armatur 

og deler

Biologisk og kjemisk 

eksponering, smittefare
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Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk
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• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning;             

PVC-U DN225 SDR 21 Lengde 200 meter:

Trykkrøving:  Se VA/Miljø-blad 25

Prøvetrykk:  

Eksempel på bruk

Dersom ikke MDP er 

oppgitt brukes 

trykklassen på røret; 

med høy 

sikkerhetsfaktor
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• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning; 

PVC-U DN225 SDR 21 Lengde 200 meter:

Eksempel på bruk

VA/Miljø-blad nr. 

25

L=200

Dvs. Tillatt uttappet: 13,18 

ltr



59

• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning;                                    

PVC-U DN225 SDR 21 Lengde 200 meter:

Hovedprøve:

Eksempel på bruk

VA/Miljø-blad nr. 

25

L=200

Dvs. Tillatt innpumpet: 1,06 ltr



60

Eksempel på bruk

Brudd under 

trykkprøving av nyanlegg

Sikkerhetsrutiner
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Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk

VA/Miljø-blad nr. 

39 Desinfisering
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• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning; PVC-U DN225 

SDR 21 Lengde 200 meter:

Eksempel på bruk

VA/Miljø-blad nr. 39 Desinfisering

L=200

Dvs. Mengde 

NaOCl= 1,3 

ltr

L=200

Dvs. Mengde 

Natriumthiosulfat

= 0,32 kg
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Eksempel på bruk

Før og under 

reparasjon

Etter reparasjon

Spyling, rengjøring, 

pluggkjøring, 

desinfeksjon

Sjokklorering

Klortabletter/ 

granulat

svakklorering

Sikre gode rutiner og 

vannkvalitet etter 

reparasjonsarbeider




