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Holdninger til kvalitet

• Holdningen til kvalitet og kvalitetssystemet blir stadig bedre

• 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 !!”



Motivasjon og gode holdninger – nøkkelen til 

suksess!

• Det virker som det er vanskelig for mange å motivere seg til å satse litt 

ekstra for å øke levetiden fra 50 -100 år (75 – 150).

• Uttrykk som «Det holder i mi ti» er med å underbygge dette.

• Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å endre holdningene våre på 

dette området?



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!



Opplæring / fagdager

• Kristiansand kommune arrangerer egne lokale kurs / fagdager for å øke 

kompetansen og holdningene til de ansatte.

• Kursene er spesielt rettet mot fagarbeideren (ADK-personell)

• Målgruppen er et stort antall, og fagdagene har ofte over 50 deltakere.

• Da er det mye penger å spare på å avholde fagdagene lokalt. Det er 

også «klimagunstig».



Viktige hovedpunkter /strategi for å sikre god 

kvalitet på ledningsanleggene våre

• Dersom det ambisiøse målet om minst 100 års levetid skal oppnås, er 

det viktig å erkjenne (fokusere på) følgende:

• Minst 100 års levetid er ambisiøst og krever særskilte tiltak.

• Kostnadene for å øke levetiden fra 50 til minst100 år er relativt små.

• Det er ikke tilstrekkelig å bare vedta dette og tro at dette målet nås.

• Sett av nok ressurser. Det holder ikke å ta dette «innimellom dersom det 

blir tid».



VA-normen til Norsk Vann

Snart Norsk Vannstandard

• 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.



SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE  AV VA-LEDNINGER  Standard

KUMNUMMER LEDNING STEDLIGE GRØFTE- MASSETYPE MASSETYPE KUMTYPE

Til MASSER FUNDAMENT SIDEFYLLING (Fra kum)

Vann

Spillvann

Overvann

Gravetillatelse foreligger

Eksisterende kabler og ledninger påvist

Arbeidsskilting utført etter plan

Transport og lagring av rør og materiell

Materiell sjekket ved mottak

Materiell lagret i.h.t. produsentens anvisninger

Stikningsbestemmelser

Plassering i plan og høyder etter plan

4 Grøfter

Utførelse av grøfter er i h.t. arbeidstilsynets forskrift

Utførelse av grøfter er i h.t. va-normen

Rørmateriell er tilstrekkelig korrosjonssikret

5 Rørarbeider / prøving

Rørmateriell er fritt for skader

Rørlegging er utført i h.t. va-normen

Ventiler sjekket for riktig (åpen) posisjon

Ledninger og kummer innmålt

Overvann ikke tilkoblet spillvannsledningen

Spillvannsledning tetthetsprøvet

Spillvannsledning inspisert med videokamera

Spillvannsledninger spylt renset

Vannledninger pluggrenset

Vannledning desinfisert

Vannledninger tetthetsprøvet

6 Kummer

Spillvannskum tetthetsprøvet

Kumrammer montert i h.h.t. produsentens anvisninger

Sluk utført etter tegning / beskrivelse

Kum utført etter tegning / beskrivelse

7 Oppbygging av grøftesonen

Fundament utført etter beskrivelsen

Sidefylling / beskyttelseslag utført etter beskrivelsen

Gjenfylling utført etter beskrivelsen

Geotekstil lagt i grøft

Komprimering utført                  * Komprimeringsmetode

Dato: Dato:



Klargjøring

• Rørinspeksjon og tetthetsprøving utføres når grøfta er ferdig tilbakefylt, 

før asfaltering.

• Husk egen tetthetsprøving av nedstigningskummene.

• Dersom dette utsettes til gata er ferdigstilt med asfalt og kantstein, blir 

det uforholdsmessig dyrt å grave opp.

• Sjekk alle kum-topper før asfaltering. Knekte justeringsringer skiftes ut.



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



Når «ting» går galt – hva da?

• Avvik skal som hovedregel rettes opp og lukkes.

• Avvik i henhold til tetthetskravene håndheves spesielt strengt.

• Fravik av betydning kan kompenseres økonomisk etter avtale. 

• Hovedregel: Besparelsen + 25%.



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.

• Støpejernsrør med PE-belegg vil være godt sikret mot utvendig 

korrosjon, også i svært aggressive grunnforhold.



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.



Tilrettelagt for korrosjon



Grunnforhold - stabilitet

• Det er viktig at transportsystemet etableres i stabile masser.

• Ved prosjektering i ustabile masser, vurder om traseen kan flyttes / 

legges om.

• Ustabilitet kan lett medføre setninger i massene som resulterer i motfall / 

svanker.

• Dersom det ikke er mulig å unngå ustabile grunnforhold så beskriv tiltak 

som kan virke tilstrekkelig stabiliserende.

• En geoteknisk vurdering /undersøkelse er avgjørende for et godt 

beslutningsgrunnlag.

• Den geotekniske rapporten skal danne grunnlag for den videre 

prosjekteringen med konkrete tiltak.



Aktuelle tiltak

• Om mulig, flytt traseen til sikrere grunnforhold.

• Vurder kalkstabilisering. (Dessverre ganske kostnadskrevende.)

• Bruk geotekstil for å hindre sammenblanding av massene.

• Bruk geonett for å stabilisere og forankre.



Det store kvikkleireskredet

• Risikoen ved en større hendelse vil være avhengig av sannsynlighet og 

konsekvens.

• Sannsynligheten vil ofte være liten, men konsekvensen vil som regel 

være svært stor.



Hvilke preventive tiltak kan redusere risiko og 

begrense skadene på ledningsnettet?

• Nok en gang: Om mulig, flytt traseen til mere stabile grunnforhold.

• Dette er ekstra viktig for større overføringsledninger.

• Et åpent brudd på en 500mm vannledning i et leirskred vil virkelig gjøre 

vondt verre.

• Det kan også få svært store konsekvenser for vannforsyningen generelt.

• Et brudd på en større avløpsledning vil også kunne tilføre mye forurenset 

vann.

• Dersom det er fare for liv og helse, kan redningsmannskapene i tillegg bli 

utsatt for smittefare på grunn av kloakk i redningsområdet.



Valg av rørmateriell ved ustabile grunnforhold

og skredfare

• Unngå bruk av «vanlige» mufferør i slike områder.

• Bruk strekkfaste systemer. Det minsker muligheten for total kollaps.

• Bruk PE-rør som et helsveiset strekkfast system, eller…

• PE-belagte støpejernsrør med strekkfaste skjøter.

• PVC-rør med muffesikringer (strekkfast løsning) skal ikke brukes.



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.

• Vinkelrett kapping og riktig avfasing uten skarpe kanter er avgjørende.

• Unngå skjevt pådrag.

• 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, ofte helt unødvendig.



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.

• Derfor er det svært viktig å velge riktig PE-materiale.



Kravspesifikasjon for PE-rør

• Ikke angi et PE-rør kun med MRS-verdi og trykklasse. (PE100 – PN10)

• Trykklassen er avhengig av valgt designfaktor og derfor ikke presis. 

(1,25 – 1,6)

• Oppgi alltid MRS og SDR-verdien.

• Dersom diam., MRS og SDR-verdien er oppgitt er røret definert.



MEN……

• HUSK Å SPSIFISERE RC-KVALITET (Liten tilleggskostnad).

• Et PE100 RC–rør vil i følge laboratorietester leve 10 ganger lengere enn 

et vanlig PE100 – rør, dersom en kjerv eller skade er dimensjonerende 

for levetiden.

• 100 års levetid er jo vesentlig bedre enn 10!!  Valget er ditt.

• Så da blir spesifikasjonen for en vannledning:

• PE100 RC SDR11



Sveising av PE-rør

• Korrekt utført sveising er avgjørende for god kvalitet og lang levetid.

• Det avsløres for mange feil ved PE-sveising, spesielt med elektromuffer.

• Utdanningen til sertifisert sveiser er for kort og mangelfull.

• Kontrollen på anleggene er for dårlig.

• Derfor har Kristiansand kommune utarbeidet en ny sveisprosedyre for 

PE-sveisere.

• Kontroll og oppfølging av PE-sveising vil få øket fokus framover.

• Sveiseprosedyren ligger som et lokalt vedlegg i vår VA-norm.



• 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 og geotekstil



Transport og mellomlagring av rør lokalt på 

anlegget



Rør lagt for nærme kum



Slitent PVC-rør


