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Holdninger til kvalitet

• Holdningen til kvalitet og kvalitetssystemet er helt klart forbedret de siste 

par årene.

• Det begynner å «gli inn» hos aktørene at: Minst 100 års levetid krever 

fokus på kvalitet i alle ledd.

• Ha fokus på å «bygge» en kvalitetskultur i bedriften.

• Få begeistring og stolthet rundt uttrykket: ”Vi bygger for minst 100 år !!”



Kompetanse og holdninger

• Høy og relevant kompetanse er en forutsetning for å kunne gjøre de 

riktige valgene.

• Holdninger er viljen til å gjøre de riktige valgene (som delvis er gitt av 

kompetansen).

• (Det du kan) x (Det du vil) = Det du får til

• Det å øke kompetansen og «bygge» gode holdninger,er en lang prosess 

som vil redusere antall feil på sikt!



VA-normen til Norsk Vann

• VA-normen setter kravene.

• Vår VA-norm inneholder også et kvalitetssystem som er vårt verktøy og 

hjelpemiddel til å sørge for at kravene i VA-normen følges.

• Gjør deg godt kjent med VA-normen, bruk den aktivt, så reduseres 

sannsynligheten for feil.

• Norsk Vann – rapport nr.208 – 2014. Sikring av kvalitet på 

ledningsanlegg.



Norsk Vann – rapport nr.208 – 2014. Sikring av 

kvalitet på ledningsanlegg



VA-miljøblad nr.5 og 6.

• Kanskje de to viktigste VA-miljøbladene vi har.



Sjekklister for prosjektering og utførelse

• Tilpassede sjekklister skal forefinnes på anlegget før anleggsstart.

• Sjekklistene skal fylles ut under anleggets gang.

• Sjekklistene skal signeres av den utførende (selvkontroll).

• Husk sidemannskontrollen med underskrift, og underskrift av faglig leder 

på slutten.



De mest vanlige feil

Kapping og skjøting av rør med påfølgende lekkasje.

Transport og lagring av rør med påfølgende skader.

Prosjektering med lite fall. 

Unøyaktig legging med varierende fall / motfall på både vann og 

avløpsanleggene, ofte i kombinasjon med dårlige grunnforhold

Medfører sedimenter og fett i spillvannledningene.

Vanskelig å fjerne luft i vannledningene. 

For dype grøfter for vannledningene.



Flere vanlige feil

• Standard støpejernsrør legges i korrosive grunnforhold

• Dårlig drenering av grøft (høy grunnvannstand) med øket korrosjon 

som resultat.

• Manglende eller feil bruk av tiltrekkongsmomenter ved 

flensekoblinger og kuplinger.



Tiltrekkingsmomenter

• Riktige tiltrekkingsmomenter er svært viktig for å oppnå forventet levetid 

på minst 100 år.

• Følgende punkter vil avgjøre kvaliteten / levetiden på flenseforbindelsen:

– Momentverdien oppgitt i tabellen

– Verktøyets nøyaktighet (kalibrering)

– Temperatur

– Type bolter

– Smøring / ikke smøring

– Rekkefølgetrekking

– Ettertrekking / ventetid



Tiltrekkingsmomentets betydning for 100 års 

levetid



Faktorer som kan redusere levetiden til et 

PVC-trykkrør i bakken.

Nr. Hendelse Levetidsred. Kommentar

1 Skade fra gaffeltruck på grossistlager 5 Riper og (slag)

2 Transport på lasteplan uten underlag 10 Humpete anl. vei

3 Lagring på anleggsplassen uten tilstrekkelig underlag 10

4 Mellomlagring i steinrøys på grøftekanten 5

5 Slagskade på rør ved lav temperatur 20

6 For snaut fundament 20

7 For grov masse i grøfta (Punktbelastning) 10 Ras fra grøfteside

8 Dårlig komprimering av sidefylling 10 Ovalisering

9 Ledningen lagt i spenn 25

10 Aggressive grunnforhold 0 Kan få betydning

Sum 115  *



Korrosjon på støpejernsrør og materialvalg. 

Erfaringer – historikk.

• Det har dessverre blitt lagt alt for mange støpejernsrør som har alt for 

dårlig korrorsjonssikring i forhold til det miljøet de er lagt i.

• Dette kommer til å resultere i mange unødvendige lekkasjer noen år fram 

i tid.

• Mange anlegg må skiftes ut / rehabiliteres lenge før 100-års grensen er 

nådd.

• Tilleggskostnadene for disse tabbene kommer til å bli betydelige.

• Grunnen til denne situasjonen er først og fremst mangel på kompetanse.

• Rørprodusenten har «hele tiden» hatt produkter og løsninger som har 

hatt en kvalitet som har kunnet løse dette på en god måte.



Hva er situasjonen i dag?

• Situasjonen har heldig vis forbedret seg betydelig de siste årene men, ..

• fremdeles gjøres det graverende feil på dette området., og

• feilene kommer nok fortsatt til å bli gjort.

• Kompetansebygging, holdninger og bygging av en kvalitetskultur i 

bedriftene, vil kunne møte framtiden på en god måte.



Tilrettelagt for korrosjon



Kapping og skjøting av rør.

• Feil utførelse vil ikke bare kunne gi lekkasje i framtiden. Feilen 

(lekkasjen) viser seg ofte umiddelbart ved tetthetsprøving av ledningen.

• Det er fremdeles alt for ofte at ledninger ikke holder tett ved 

tetthetsprøvingen.

• Resultatet er at vi må sette inn store ressurser bare for å finne lekkasjen, 

for så å betale for en ofte svært kostbar utbedring.

• Totalkostnaden for dette kommer fort opp i over kr.100.000.

• I løpet av noen år snakker vi om betydelige beløp.



Manglende rengjøring av muffe



Feil skjøt



Mottakskontroll - lagring

• All levering av rør skal være avtalt på forhånd.

• Sørg for at areal for lagring av rør er bestemt.

• Sørg for solide underlag / beskyttelse.

• Sjekk at leveransen er i henhold til planen.

• Leveransen sjekkes  for skader ved levering, så langt det er praktisk 

mulig.

• Fyll ut mottakskontrollskjema.

• Mottakskontrollskjema finnes som vedlegg i VA-normen.



ANLEGG - Leveringssted /brukersted  :    

Bestillingsnr. /dato 
Dato for mottak 
Leveransens innhold 

:  /     
:    
:    

Hele leveransen kontrollert  og : godkjent 
ikke godkjent 
delvis godkjent 

Hvis ikke godkjent/delvis godkjent, angis nedenfor hva som ikke er godkjent, på hvilke produkter. 

ANMERKNINGER : 

Materiell som er beskadiget eller ikke godkjent skal fjernes fra anleggsområdet snarest    mulig. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

PREFABRIKKERTE PLASTRØR DUKTILE   STØPEJERNSRØR 
BETONGPRODUKTER  OG ARMATUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEVERANDØR BYGGHERRE ENTREPRENØR 

sign: sign: sign: 

 

SOM ET MINIMUM KONTROLLERES  FØLGENDE: 
 

  

 

DUKTILE 
STØPEJERNSRØR 

 

OVALITET 
YTRE BELEGG 
MERKING 
INNVENDIG FORING 

HÅNDTERINGSSKADER 
KALIBRERING AV RØR(20%) 

PAKNINGER 

PLASTRØR 

 

BLEKING 
OVALITET 
RETTHETSAVVIK 
MERKING 
HÅNDTERINGSSKADER 
PAKNINGER 

BETONGPRODUKTER 

 

RISS BETONGKLUMPER 
HÅNDTERINGSSKADER 
ARMERING 
AVSKALLING 

SKJEGG 
PORER 
LØFTEANKER 
REPARASJONER 
SEPARASJON 
MERKING 

PAKNINGER 

SKJEMA  FOR  MOTTAKSKONTROLL 





Skrapeskader på muffe svært vanlig

Husk at røff håndtering kan resultere i betydelig forkortelse av 

levetiden.



Når det går feil med transport og lagring  blir 

det behov for ………

•Reparasjoner!



Det beste er å unngå skade

• Et reparert rør vil nødvendigvis ikke være like bra som et uskadet 

rør.

• Et termoplastrør vil normalt ikke bli reparert men kassert.

• Ved lokal skade kan det skadede området kappes ut.

• Et «bluepipe» støpejernsrør vil greit kunne repareres, men blir ikke fullt 

så bra som nytt.

• Et PE-belagt støpejernsrør med skade i PE-belegget, vil bli så godt 

som nytt.

• Et betongrør kan normalt repareres av produsenten. (Gjelder avskalling 

men ikke riss.) Kvaliteten på reparasjonen kan variere.



Bruddmekanikk for trykkrør av termoplast

• Hva skjer med et skadet termoplastrør som har fått en skade?

• Et riss vil være en bruddanviser som før eller siden vil gå til brudd.

• Hvilke faktorer er det som avgjør tiden til brudd?

– Skadens dybde.

– Skadens geometri. (Kjervradius)

– Plastmaterialets «kjervfølsomhet».

– Temperatur.

– Strekkspenningen i røret.

– Dynamisk belastning.



U-sprekk og V-sprekk og begrepet kjervradius

• Kjervradius er definert som radien i bunnen av sprekken.

• Jo mindre kjervradiusen er (smalere V), desto fortere vil sprekken vokse.

• I bunnen av V-sprekken får vi en spenningskonsentrasjon som med tiden 

vil rive molekylene i plasten i filler.

• Etter hvert som sprekken vokser, øker spenningen i materiale og 

sprekkveksten eskalerer.



Lek med plast

• 100 år på 30 sekunder !



• Bildegalleri fra anlegg i Kristiansand.



Korrosjonsskade skjedd i løpet av noen 

ganske få år. Velg gjengfri løsning.



Katastrofelagring av PVC - trykkrør



Hvor ble det av mottakskontrollen?



Helt på stell 



Rørlegging uten fundament



Transport og mellomlagring av rør lokalt på 

anlegget



Rør lagt for nærme kum



Slitent PVC-rør


