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Status prosjektet 

Revisjon av rapport 150 ble vedtatt i 2014?  

Revisjon av 145 og 129 ble vedtatt i 2016.

Minikonkurranse – frist 23.august

5 tilbud 

Tidsplan: ferdig oktober 2017
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Målsetting
Oppdatere rapportene

2 rapporter slås sammen– 129+145

Skal ivareta nye og gamle anlegg

Manualene skal sikre lik utførelse i rapporteringen

Tillegg- rutine for fallmåling skal inkluderes

150 – oppdateres på bakgrunn av erfaringer fra 
bruk av rørinspeksjonsdata i planlegging av tiltak
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145 + 129

145 – utgitt 2005 – felles nordisk 
prosjekt

10 års erfaring – behov for revidering

129 – utgitt 2003  innarbeides i felles 
rapport

Vurdere akseptkriterier – innarbeide i 
rapporten
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Revisjonsbehov 145

Nyanlegg 

Rehabiliterte ledninger, særlig 
strømpeprodukter

Deformasjon «DF» for stive rør 
(betong/glasserte leirrør) 

Forskjøvet skjøt «FS» feilrapporteres
(leggeansvisninger varierer med 
rørtype)

Fallmålinger
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Rapport 150

Bruk av rørinspeksjoner i fornyelsesplanleggingen

Metodikk for dette beskrevet i 150

Skadepoengberegning og inndeling i tilstandsklasser

Revidering

justering av skadepoengberegningen

justering av inndelingen i tilstandsklasser
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Felles
Deltagere i prosjektet

Styringsgruppe – 5 deltagere hvorav en fra RIN

Referansegruppe 

Kostnader 

Totalt 1,4 mill

RIN 200 000, resten prosjektmidler Norsk Vann

Tidsplan

Oppstart september 2016 – ferdig oktober 2017, 
rapport klar desember 2017.
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Forum for ledningsfornyelse

Samarbeid mellom Norsk Vann, SSTT og RIN.  

Møte 2- 3 ganger årlig

Handlingsplan som rulleres hvert år

Behov for en møteplass hvor vi kan ta opp 
aktuelle problemstillinger og utveksle 
erfaringer



10

Samarbeidsforum for 
ledninger i grunnen (SLG)

• Standarder om avstandskrav (NS 3070-1) og 
kostnadsfordeling (NS 3070-2)

• Mye arbeid vedr. innmåling/dokumentasjon/ 
utveksling av geodata + informasjonssikkerhet

• Interdepartemental arbeidsgruppe med anbefalinger 
høst 2016

• Pilotprosjekt SOSI-ledning (KGRAV) og FoU-prosjekt 
SOSI/BIM

• Gravereglement kommunale veger

• Bredbånddirektivet m.v.
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Graving og koordinering

Veileder for graving i kommunale veier – ute på 
høring – frist 31.august. Norsk Vann gir innspill

Bredbåndsdirektivet – høringsfrist 5.september. 
Norsk Vann gir innspill

NS3070 del 2 – venter på høring på denne. 
Kommer i løpet av høsten
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To dig or not to dig

Mål: evaluere erfaringer med gravefrie metoder 
og utgi en veileder som kan stimulere til at flere 
kommuner og VA-selskap bruker NoDig-løsninger

Prosjekt ferdig til jul

Målgruppe små og mellomstore kommuner

Styringsgruppe: 

Frode Berteig, Bærum kommune 

Magnar Sekse, Bergen kommune

Eivind Åsnes, VAV Oslo kommune

Synnøve Straumbotn, Vestvågøy kommune

Erik Bøhleng, HIAS

Konsulent: SWECO /VA-teknikk
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Fagtreff 25-26.oktober
Q33 på Økern, Oslo

6 paralleller fordelt på 2 dager

1 parallell i samarbeid med SSTT

Tema 

VA i kommunal planlegging

Vannkvalitet, ledningsnett og lekkasjer –
utfordringer vannforsyning

Utslipp fra avløpsnettet

Anskaffelser ledningsnett

Forum innen vannbehandling

Aktuelle tema innen slam
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SSTT og NV parallell 26.oktober

Kontraktsformer og kontrakstvilkår

Bruk av NS3420 ved NoDig

Boreprosjekter – erfaringer fra Skien

Paneldebatt om boreprosjekter

Anskaffelsesprosessen ved NoDig

Plastrørrapporten presenteres

Prosjektpresentasjoner – bl.a. Rørinspeksjon 
med Ultralyscanning i Mjøsa.
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Verktøykasse ledningsnett
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Mange 
ledningsnettverktøy 

på gang

Tilbakeslagssikring vannforsyningssystemer (feb.2016)

Risikoledninger i vann- og avløpssystemer (juni. 2016)

Norske tall for vannforbruk og lekkasjer (okt. 2016)

Veiledning for valg og bruk av plastrør (okt. 2016)

Instrumentering av avløpsnett og overløp (des. 2016)

Grunne ledninger og trykkavløp (des. 2017)

Veiledning i bruk av betongrør og kummer (feb. 2017)


