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Stort investeringsbehov 
i norsk vannbransje

280 mrd. kr 2016-40 og     
4 % årlig gebyrvekst for å:

➢Håndtere befolkningsvekst
➢Innfri strengere kvalitets-

og sikkerhetskrav
➢Tilpasse til et endret klima
➢Tilstrekkelig fornyelsestakt



Behov: Bærekraftig 
ledningsfornyelse

• 43.800 km komm. 
vannledninger
• Gjennomsnittsalder 34 år
• Fornyelsesgrad 0,70 %

• 52.500 km komm. 
avløpsledninger
• 55% spillvann, 15% felles, 30% 

overvann
• Gjennomsnittsalder 38 år
• Fornyelsesgrad 0,61 %

• 180.000 km stikkledningsnett

90 %

Behandlings-
anlegg

Ledningsnett



Store investeringer = stort potensiale 
hvis vi gjør de rette valgene

Bærekraftige løsninger

Kostnadseffektive løsninger

Innovasjon og økt grønn 
konkurransekraft

Miljøarbeidsplasser



Vi må ha godt samspill offentlig - privat



Norsk Vanns rolle

Våre medlemmer dekker ca. 95 % av Norges 
innbyggere

Kommuner, IKS, AS, KF, SF, driftsassistanser
Tilknyttede medlemmer

Interesseorganisasjon

Kompetanseorganisasjon

Samarbeidsavtale med bl.a. KS og Avfall Norge

Samhandler med en rekke organisasjoner 
nasjonalt, europeisk, nordisk



Visjon: Rent vann – vår framtid



1. Samfunnskontakt og omdømme



Kampanjer for økt synlighet og 
påvirkning av adferd



Systemer for tilstandsvurdering og 
kvalitetsmåling



Justilbudet mye brukt: va-jus.no



2. Påvirkning av rammebetingelser



Nasjonale rammebetingelser

Stortinget, departementer, direktorater/tilsyn

Høringer, møter, utredninger etc.



Påvirkning av rammebetingelser fra EU



3. Utdanning og rekruttering





4. Kompetanseutvikling og -formidling





Eierskap til stikkledninger

• Oversikt over ulike modeller for 
kommunalt eierskap
• På hovedledningen

• Ut av offentlig regulert vei

• Ved privat tomtegrense

• Hvordan forvalte eierskapet med dagens 
grensesnitt

• Råd og avtalemaler for huseiere som eier 
stikkledninger sammen med naboer



Satsing på forskning og teknologiutvikling



Kurstilbud under utvikling

Driftsoperatørkurs

Elektrokurs

Kurs for nye i bransjen

Tilsynskurs mindre avløpsanlegg

Teorikurs fagbrev (KP-VA)

Bransjenorm slam

Kildesporing

Dagskurs i nye rapporter/veiledninger

Kurs i vann- og avløpsrett

Kurs i klimatilpasning



Møteplasser

Fagtreffuke høst, 24.-25. okt, Gardermoen

Nettverkstreff kommunikasjon og kundeservice, 
26. okt., Gardermoen

Jus-konferansen, 29.-30. nov., Gardermoen

Fagtreffuke vår, 6.-7. februar, Gardermoen

Nordisk drikkevannskonferanse, 11.-13. juni, 
Oslo

Årskonferansen 2018, 4.-5. september, Tromsø



Ledningsnett med fokus 
på rørmaterialer



Veiledning i dimensjonering og 
utforming av VA-transportsystemer

• Dimensjoneringsråd for både drikkevann og 
avløpsanlegg

• Viser overordnede prinsipper for utforming

• Supplement til lærebok i Vann- og 
avløpsteknikk



Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-
transportsystemer

• Hvordan finne gode grunnlagsdata for å vurdere tilstanden på 
nettet?

• Riktig fornyelsestakt?

• Økonomi versus driftssikkerhet

• Valg av fornyelsesmetode

• Det er lagt vekt på No-Dig i rapporten

• Planleggingsnivå:

• Strategisk (hovedplan – langtidsplanlegging)

• Taktisk (saneringsplan – prioritering prosjekter)

• Operativt/teknisk (årsplan – detaljprosjekt)



Stikkledninger
• Ledningene fra offentlig ledning i veien og inn til huset inkl

påkobling/anboringspunktet

• Den enkelte huseiers ansvar



221/2016 Smart ledningsfornyelse – bruk av 
NoDig-metoder

• Beregnet på de med liten erfaring med NoDig

• Oversikt over metoder

• Eksempler på NoDig prosjekter

• Planlegging/gjennomføring av NoDig
prosjekter. 

• Vurder alltid NoDig først!



Ulike former for fornyelse

• Ulike former for fornyelse har ulik effekt

• Ledninger og/eller kummer fornyes

• Inspeksjon og punktutbedringer

• Levetidsforlengende tiltak (belegg innvendig)

• NoDig

• Full oppgraving



Riktig utførelse av grøft!

• God fundamentering
• Ved dårlig grunn; masseutskiftning/forsterkning under 

fundamentsonen
• Utkiling ved overgang dårlig grunn/ fast grunn (fjell)
• Friksjonsmasser, god komprimering, løsgjøring ved muffer og 

under rør

• God sidestøtte
• Friksjonsmasser, god komprimering!!

• Beskyttelseslag
• Friksjonsmasser
• Tilstrekkelig lagtykkelse (normalt 30 cm)
• Nødvendig avstand til steiner og lignende (d<1/3 av avstand til 

rør)

• Tilbakefylling
• Lagvis i lengre partier av gangen, forsiktig tilbakefylling



Generelt om rørtyper

• Stive rør
• Betongrør, støpejernsrør

• Fleksible rør
• Plastrør, glassfiberrør, stålrør

• For fleksible rør tillates en viss deformasjon (ovalitet). 
Når massene setter seg overføres krefter til massene 
på siden (massene over røret ”henger” i massene på 
siden). I prinsippet er derfor massene rundt og over 
røret, og utførelse av komprimeringen viktigere enn 
rørets ringstivhet

• Stive rør må ha en viss styrke for å ta de aktuelle 
belastninger



Fleksible rør



Stive rør:

Løsninger ved store 
belastninger



Vanlige rørmaterialer avløp

• Termoplaster
• PVC-U

• PE

• PP

• Betongrør
• Betongrør brukes mest til overvann, men også til 

spillvann/fellesavløp

• Glassfiberrør,GRP (herdeplast)
• Er relativt stive (er bl. a. anvendt over terreng med 

understøttelse og fritt spenn i mellom)



Vanlige rørmaterialer vann

• Grått støpejern
• fram til ca 1965

• Duktilt støpejern
• Fra 1965

• Korrosjonsbeskyttelse støpejern i Norge fra ca. 
1970

• Termoplaster
• PVC

• PE

• Glassfiber (herdeplast)



Andre rørmaterialer (stål mm.)
• ”Vanlig” stål (St 37):

• Ikke så vanlig i kommunale anlegg, men i overføringsledninger og 
industrianlegg

• Vanligvis sveiste forbindelser
• Korrosjonsbeskyttelse som støpejern

• Syrefast stål
• Disse har liten veggtykkelse, slik at de er lette å håndtere, og de må

betraktes som fleksible rør
• De har vært lite brukt, men erfaringer fra prøveanlegg i Lørenskog viste 

ingen innvendig begroing etter flere års bruk.

• Kopperrør (hold pH over 7,1-7,2)

• Asbestcement
• 1935-1975, ca 70% lagt i 1960 årene
• Tæringshastighet opp til 0,15 mm/år (avtakende)
• Ca 4000 km i Norge



Termoplastrør i Norge – før og nå

• Omhandler hovedsakelig PE og PVC-U, 
med hovedvekt på trykkrør

• Utvikling og forbedringer sett i historisk 
perspektiv (50 år) gir bedre kunnskap 
om de rørene som ligger i bakken

• Hovedvekten legges på tekniske forhold 
om termoplaster generelt, og PE og 
PVC-U spesielt 

• Gir grunnlag for riktig valg av 
rørmateriale?



Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør

• Standarder, kvaliteter

• Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse

• Håndtering

• Transport, løfting, lagring

• Legging

• Rep. av skader på belegg

• Omfylling i grøft

• Anboringer



Støpejernsrør

• Grått støpejern
• Relativt sprøtt materiale

• Mye brudd pga. korrosjon eller punktlaster (skolinger eller 
stedlige masser med grov stein )

• Duktilt støpejern
• Også kalt seigjern, kulegrafittjern

• Mekanisk mye bedre enn grått støpejern

• Styrkemessig høy sikkerhetsfaktor i forhold til belastninger og 
innvendig trykk

• Problem korrosjon i marine områder og ved vekslende 
grunnforhold (grunnvann, masser)

• Veggtykkelse på støpejern redusert i senere tid



Veggtykkelse (K9, K10, C-klasser)

• K9 (veggtykkelsesklasse) har vært mest brukt i Norge

• C-klasser fra 2010 (men noen bruker K-klasser fortsatt)



Anbefaling fra Norsk Vann



Utfordringer korrosjon

• Utvendig korrosjon
• Luftningsceller (ulik oksygentilgang)

• Sedimenter, begroing innvendig

• Ligger i masser med forskjellig tetthet (blandingsmasser) 

• Ledningen ligger i grunnvannsnivået

• Mikrobiell korrosjon (SRB)
• Oksygenfritt miljø

• Sulfater

• Organisk materiale

• pH 5,5-9,0 (marin leire, alunskifer)

• Galvanisk korrosjon (anboringsklammer)

• Likestrøm (trikkeskinner)



Ekstrudert PE med sink under



Forsegling av skjøt
Støpejern med utvendig PE-kappe



Utvendig korrosjonsbeskyttelse



Innvendig korrosjonsbeskyttelse

• Cementmørtelforing

• Epoxybelegg

• Polyuretanbelegg (PU)



Bruk av plastrør i Norge

• Plastrør ble tatt i bruk i Norge på 1960-tallet, og 
bruken har økt kraftig senere

• Mest brukte rørmateriale i nye kommunale ledninger

• Rapport 158 viste at det var mangler i vår kunnskap 
om «plastrørsmaterialet», og vi trenger et 
kunnskapsmessig løft for å dimensjonere for lang nok 
levetid 

• Premiss:
Skal vi klare å opprettholde
gode VA-tjenester uten
unødvendige kostnader
må nye VA-ledninger holde
i minst 100 år



Plastrør for vannforsyning og avløp – hvordan 
oppnå 100 års levetid?
• Hovedforfatter Gunnar Mosevoll



Hva slags plast?

• Termoplaster
• PVC-U (Polyvinylklorid uten mykner)
• PE (Polyetylen)
• PP (Polypropylen)

• Herdeplaster 
• Glassfiberrør (GRP)

• Termoplaster blir myke ved oppvarming, og smelter ved 
forholdsvis lave temperaturer

• Kan formes på ny ved oppvarming, og gjenbrukes til nye 
materialer



Bruddforløp



Deformasjon av trykkløse termoplastrør





Glassfiberrør

• Ulike utførelser:
• Umettet polyester eller epoksy som plastmateriale
• Glassfiber som vikles eller sprøytes
• Kjernemateriale (fyllstoff bl.a. fin sand)

• Dimensjoneres i hvert tilfelle (skreddersøm)

• Brukes ved større dimensjoner – mest trykkrør

• Det er begrensninger vedrørende vinkelendringer som 
kan tas opp i (skjøte-)muffene 

• Kan være sårbare for slitasje som blottlegger fiberne 
(bl.a. høytrykkspyling)

• Glassfiberstrømper ved rehabilitering av dårlige rør



Brudd glassfiberrør

• E-modul glassfibre 15-20 ganger større enn korttids E-modul for 
herdeplasten

• Bruddtøyning til glassfibre er langt mindre enn herdeplasten

• Bruddtyper:
• Svetting (weeping)
• Siging/brudd i armering
• Tøyningskorrosjon (bøyemoment)
• Nedbrytning av herdeplasten (varme og sollys)
• Støt og slag



• NPG:

• RISE (SP) Certificering

• Dancert A/S

• Inspecta Sertifiointi

• Norner AS

• CE, EN, SBC!

• 3. partskontroll!



Veiledning for bruk av betongrør

• Norconsult er rådgiver/forfatter

• Bransjeorganisasjoner med i prosessen (Basal, Østraadt-gruppen)

• Grundig rapport

• Snart klar for trykking



Betongrør

• Uarmert (mindre dimensjoner, normal grøftedybde)

• Armert (store dimensjoner, stor grøftedybde)

• Betongrør brukes mest til overvann, men brukes også til 
spillvann/fellesavløp

• Robuste rør når det gjelder grove dimensjoner og som 
stikkrenner/kulverter (jf. erfaringer fra «monsterregn» i senere tid)

• Vannledninger av betong (Premo, Sentab, Bonna)
• Armerte rør

• Ca 1000 km lagt i Norge, lite i senere tid (store overføringsledninger)

• Utluting og nedbryting over tid, betongkorrosjon



Rapport som nettopp har startet opp

•Valg av rørmateriale – praktiske råd
•Konsulent: COWI
•Prosjektleder Norsk Vann: Arnhild Krogh
• Styringsgruppe:

Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune
Dag Tobiassen, Kristiansand kommune
Trym Trovik, Bergen kommune
Elisabeth Hovda, Oslo kommune, VAV
Lene Sparre Thunes, Porsgrunn kommune



Krav til Levetid

• 50 år?

• I Norge: Minst 100 år

• Bør vi kreve lenger levetid?

• 10% økt kostnad ved å øke levetid fra 50 til 100 år 

• Hva er begrensende for levetid?

• Tetningsringer?

• Nedbrytning av materialet? (korrosjon/ forbruk 
antioksydanter)

• Belastningsforhold?



Robust 
løsning?


