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Innledning 
Dokumentet setter krav til innmåling av vann- og avløpsnett med tilhørende konstruksjoner. 

Dokumentet beskriver hvordan innmålingen skal utføres slik at import til oppdragsgivers 

nettinformasjonssystem Gemini VA blir enklest mulig.  Det er i tillegg lagt vekt på at data skal kunne 

importeres ved bruk av Gemini VA Dataflyt med så lite etterbehandling som mulig. 

 

Dokumentet forklarer hvilket innmålingsutstyr som aksepteres, og hvilken posisjonsnøyaktighet som 

er tilfredsstillende. 

Dokumentet tar ikke for seg krav til sluttdokumentasjon av anleggsprosjekt annet enn filer og 

bildevedlegg som skal importeres til Gemini VA. Kumkort, kontrollskjema, øvrige kart, rørinspeksjon, 

tetthetsprøving og desinfisering er ikke omtalt i dette dokumentet. 

Innmåling og dokumentasjon av private og kommunale vann- og avløpsnett skal bare utføres av 

personell med inngående kjennskap til dette dokumentet. 

Bakgrunn 
Målsetningen er å forenkle arbeidet til produsent av innmålingsdata, ved å opprette en felles 

standard for innmåling og dataleveranse på tvers av kommunegrenser. Utgangspunktet er at 

ledningseiere skal ta i bruk dette dokument uendret, slik at entreprenør ikke behøver å forholde seg 

til flere forskjellige innmålingsinstrukser for vann og avløpsnett.  

Sluttbruker av dette dokumentet er oppdragsgiver og entreprenører. Oppdragsgiver kan velge å 

bruke dette dokument som kravspesifikasjon som entreprenør må forholde seg til, og kan legges til 

som vedlegg eller link i va-norm. 

Dokumentet er utarbeidet på grunn av at vi i Powel mottar gjentakende tilbakemeldinger fra 

kommuner og vannverk om lav eller sterkt varierende kvalitet på innmålingsfiler. Det er andre 

tilgjengelige innmålingsinstrukser som brukes i bransjen i dag. De bærer preg av at de er laget for 

eldre versjoner av Gemini VA, og ikke er holdt oppdatert. Powel sin målsetning er at dette 

dokumentet skal oppdateres til hver versjon av Gemini VA og implementere de endringer som er 

nødvendige. 

Forbehold 
Det er flere dokumenter ute på høring samtidig som denne innmålingsinstruksen utarbeides. 

Dokumentene på høring kan ha stor påvirkning på hvordan innmåling utføres og hvilken 

dokumentasjon som skal leveres i framtiden. Det er tatt hensyn til noen av disse endringene, 

andre er det sett bort i fra. Det er i hovedsak sett bort i fra endringer som er uavklarte eller ikke 

forenelige med dagens programvareløsninger. 

Det skal tas hensyn til at dette dokumentet kan bli utdatert så snart vann- og avløpsbransjen tar i 

bruk nye standarder, og programvareløsninger som benytter disse er på plass. Ta kontakt med 

ledningseier for å sikre at siste versjon benyttes. 

Dokumenter på høring eller som kommer på høring: 

- Norsk Vann - Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter 

- Kartverket - Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag 
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Revisjonstabell 
Rev. Endringer Dato Red. Godkj. 

1.0 Første utgivelse 25.10.2018 JB  

 

Vedlegg 
I vedlegg A beskrives hva som må registreres i en innmålingsfil, og hva som er gyldige verdier for 

disse feltene. Flere felter avviker fra hva som er standard i SOSI formatet, men det er disse verdiene 

som skal registreres i Gemini VA. Vedlegget er nødvendig ved bruk av dette dokumentet. 
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Begreper 
For å unngå misforståelser forklares her noen av de viktigste forkortelser og begreper i dette 

dokumentet. 

Gemini VA 

Gemini VA er et fagsystem som brukes til å dokumentere VA ledningsnett slik som det ble bygget, 

driftshistorikk, rapportering, dagbok og planer. Det er også mulig å eksportere data til hydrauliske 

modeller for videre analyser. 

Gemini VA Dataflyt 

Opsjon til Gemini VA som forenkler import. Gjør det mulig med direkteimport av geometri, 

innmålingskvalitet, egenskaper og vedlegg fra forskjellige filtyper. 

Gemini Terreng 

Gemini Terreng er et fagsystem for prosjektering, masseberegning og dokumentasjon. Inkluderer 

også andre funksjoner som blant annet arealplanlegging, landskapsanalyse og eksport til 

maskinstyring. 

Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver utformer prosjektmandatet og er mottaker av prosjektet. Oppdragsgiver er i denne 

sammenheng ofte ledningseier (kommune eller vannverk). 

GNSS 

Står for Global Navigation Satellite System og er en fellesbetegnelse for satelittnavigasjonssystemer. 

Noen eksempler er GPS, GLONASS, Galileo og BeiDou-2. 

RTK 

Står for Real-time kinematic og er en teknikk for å forbedre posisjonsdata for GNSS baserte systemer 

slik som GPS. Bruker trådløse nettverk til å kommunisere med geodetiske referansestasjoner for å 

oppnå bedre nøyaktighet. 

CPOS 

Er en abonnementstjeneste som leveres av Kartverket som bruker RTK teknologi. Tjenesten hever 

GNSS mottakers nøyaktighet betydelig, og det er mulig å oppnå få centimeters nøyaktighet. 

Nøyaktighet 

En egenskap til et koordinatfestet punkt og gis som en tallverdi i centimeter. Tallverdien beskriver en 

radius fra koordinater i horisontalplanet, innenfor denne radiusen befinner objektet seg. 

Nøyaktighet Høyde 

En egenskap til et koordinatfestet punkt og gis som en tallverdi i centimeter. Tallverdien beskriver en 

avstand fra en koordinat i vertikalplanet, innenfor denne avstanden befinner objektet seg. 

Polygon 

Er en lukket kurve sammensatt av rette linjer og ofte kalt en mangekant. Trekant, firkant og 

pentagon er alle polygoner. I landmålingssammenheng er alle hjørnene definert ved koordinater. 

Ledning 

Rør, kabler, kanaler og liknende for framføring av vann, avløp, signal eller en ny ledning. 
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X, Y og Z koordinat 

Posisjonsbestemmelse av et punkt i tre dimensjoner. X angir posisjon i østlig retning, Y angir posisjon 

i nordlig retning og Z angir høyden. 

SOSI-standard 

Står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Er en standard for geografisk informasjon og 

må ikke forveksles med SOSI-formatet. 

SOSI-formatet 

Norsk filformat for geografisk informasjon.  

Kumkortbilde 

Bilde tatt mot nord. Inneholder komplett kum sett ovenfra uten lokk hvor kumbunn og alle detaljer 

er synlige. 

Knekkpunkt 

Knekkpunkt på ledning er en vertikal eller horisontal retningsendring. 
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Innmåling 
VA-ledninger og tilhørende konstruksjoner skal koordinatfestes med X, Y og Z. I dette kapittelet 

beskrives hvilket utstyr og nøyaktighet på disse som er tillatt, hva som skal måles og hvordan dette 

skal utføres. 

Innmålingsutstyr 
Akseptert utstyr er GNSS mottaker med RTK korreksjon (CPOS eller tilsvarende) eller totalstasjon. 

Annet utstyr med tilsvarende nøyaktighet tillates unntaksvis hvor GNSS mottaker eller totalstasjon 

ikke er formålstjenlig å bruke.  

Innmåling med gravemaskinskuffe gir ikke tilstrekkelig kontroll over nøyaktighet på grunn av 

vanskeligheter med å plassere skuffe korrekt i XY-planet. Denne unøyaktigheten registreres ikke, og 

endelig koordinat med nøyaktighet kan ikke stoles på i samme grad som ved roverstang. Dermed 

tillates som regel ikke innmåling med gravemaskinskuffe, dette kan avvikes ved nærmere avtale. 

Koordinatsystem og høydereferanse 
Koordinatsystemet som skal brukes avhenger av hvor i landet innmålingen finner sted. Det skal 

normalt brukes EUREF89 med sone 32 i Sør-Norge til og med Trøndelag, 33 i Nordland, Troms og 

Svalbard og 35 i Finnmark.  

Høydereferansen som er standard i Norge i dag er NN2000, og det er denne høydereferansen som 

skal brukes om ikke oppdragsgiver opplyser om noe annet. 

Informasjon om koordinatsystem og høydereferanse skal stå i filhode i innmålingsfil. 

Nøyaktighet 
Alle koordinater skal måles inn med nøyaktighet tilsvarende eller bedre enn +/- 3 cm i XY-planet 

(horisontalplanet) og +/- 5 cm i Z-planet (høyde). Målinger med dårligere nøyaktighet skal forkastes 

om ikke annet er avtalt.  

Når det eksporteres fra målebok til behandlingsprogram for data skal det eksporteres med 

nøyaktighet i XY og Z på hvert målepunkt registrert i fil. Det er disse data som registreres under 

Nøyaktighet og NøyaktighetHøyde i fil som leveres. 

Unødvendig informasjon 
Det er viktig at alle punktobjekter og ledninger måles inn og dokumenteres, men det er sentralt at 

unødvendig informasjon ikke ligger i dokumentasjonen. Dobbeltregistreringer, terrengpunkter og 

objekter som ikke kan registreres i Gemini VA skal ikke registreres i innmålingsfilen.  
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Punktobjekter 
Alle punktobjekter som påvirkes av anleggsarbeidet skal måles inn og dokumenteres, nye og 

eksisterende konstruksjoner skilles ved bruk av feltet Stedfestningssituasjon. 

Installasjoner med lokk  
Dokumenteres som to konstruksjoner (punkter) hvor selve kum-objektet inneholder X, Y og Z 

koordinater for bunn, og lokket inneholder X, Y og Z koordinater topplokk. Egenskapene som 

registreres på disse punktene skal bare beskrive det enkelte objekt. Dimensjon, byggemateriale og 

tema er eksempel på egenskaper som er ulikt for KUM og LOK. Høyden på konstruksjonen beregnes 

av Gemini VA. 

Bunn installasjon skal alltid innmåles ved å måle senter konstruksjon, selv om dette ikke 

nødvendigvis er det laveste punkt. Se figur 1. Dette er en endring i forhold til tidligere praksis. Denne 

endringen er gjort fordi senter konstruksjon er mer verdifull informasjon enn den reelle høyden i 

bunn renne. Vi trenger senter bunn kum for å få plassert kummens konstruksjon på riktig sted. Dette 

er et viktig prinsipp i Kartverkets standard «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø 

og vassdrag.» Dette er også viktig for å få riktig visning i 3D. 

Høyden i bunn renne blir ivaretatt i Gemini VA som ledningens høyde og er dermed allerede 

dokumentert. 

  

Figur 1 Hvordan måle inn installasjon med lokk 
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Hvis det målte objekt ikke kan beskrives enkelt med dimensjon fra senter innmålt punkt, skal ytre 

avgrensning dokumenteres som ett polygon. Et eksempel er en kvadratisk kum, denne kan ikke bare 

beskrives med lengde og bredde siden rotasjonen er ukjent. Konstruksjonens polygon skal inneholde 

ytre avgrensning og høyder. Som hovedregel skal høydereferanse på polygonet være bunn 

konstruksjon, om det er topp konstruksjon som polygonet beskriver skal dette framkomme i 

innmålingsfil. Det skal da opprettes et eget felt med navn «Høydereferanse» med innhold 

«ToppUtvendig». 

«X, Y og Z bunn konstruksjon» defineres som punktet under hovedlokket til konstruksjonen, selv om 

dette ikke blir i senter av hele konstruksjonen. Det er polygonet som gir avgrensningen til objektet 

og bunn konstruksjon brukes til å angi høyden. 

 

Figur 2 Eksempel kvadratisk kum. 

 

Dersom objektet har flere lokk gis «hovedlokket» ID til objektet, og de resterende får i tillegg 

løpenummer som skilles ved bunnstrek. Slik som VK2 med lokk VK2, VK2_1 og VK2_2. 
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Installasjoner uten lokk 
Installasjoner uten lokk måles på to forskjellige måter. «Punktobjekter uten lokk» måles som ledning 

og «Andre punktobjekter» måles slik som «Installasjoner med lokk» selv om disse ikke har lokk. 

Punktobjekter uten lokk 

Punktobjekter uten lokk måles med samme høydereferanse som ledningen. 

Eksempler på punktobjekter uten lokk:  

• GRN Gren 

• ANB Anboring 

• INB Bekkeinntak 

• UTS Utløp 

  

Figur 3 Eksempel gren og anboring 

Figur 4 Eksempel gren og anboring (2) 
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Andre punktobjekter 

Andre punktobjekter defineres som objekter uten lokk, men som samtidig har to høyder. Disse 

måles med bunn som høydereferanse. Høyde topp innmåles og registreres på eget objekt med tema 

TOP slik som «Installasjoner med lokk». Ved å bruke denne framgangsmåten skilles ikke 

importmetoden i Gemini VA seg fra ordinære konstruksjoner med lokk, og alt kan importeres i en 

operasjon. 

Eksempler på andre punktobjekter: 

• Kran (bakkekran med teleskopisk spindelforlenger)

• Hydrant

• Stakerør

Figur 5 Eksempel andre punktobjekter 
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Ledninger 
Alle ledninger som påvirkes av anleggsarbeidet skal måles inn og dokumenteres, nytt og 

eksisterende ledningsnett skilles ved bruk av feltet Stedfestningssituasjon. 

Høyder på ledninger 

Selvfallsledninger 

Høyden på selvfallsledninger måles som innvendig bunn rør. 

Trykkledninger 

Høyden på trykkledninger måles som utvendig topp rør. 

Ledninger skal fremstå som linjeobjekter i innmålingsfil og skal være sammenhengende fra en 

konstruksjon til den neste.  

For innmåling av selvfallsledning ved kum er det nødvendig å måle så langt inn mot kumvegg som 

mulig, og kan gjøres enten på innsiden eller utsiden av kumvegg. For trykkledninger måles ledningen 

helt inn mot armatur eller ventil i kum. 

 

Figur 7 Hvordan måle inn ledning ved kum. 

 

Figur 6 Hvordan måle inn ledning. 
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Ledninger skal måles med X, Y og Z koordinater ved alle horisontale og vertikale retningsendringer, 

samt ved alle skjøtemuffer, anboringer og gren.  

Avstanden mellom to innmålte punkt skal ikke overstige 12m, selv om ledningstraseen er rett. Dette 

skal gjøres for å dokumentere fall langs ledningen. Avvik aksepteres hvor innmåling ikke er mulig, slik 

som i borehull.  

Ledninger skal leveres med rette linjer mellom knekkpunkter. Buer mellom knekkpunkt er ikke tillatt 

pga. begrensning i SQL server. Hvis ledningen følger en bue skal det måles med flere innmålte 

punkter på ledningen slik at den rette linjen ikke avviker mer enn 0,5m fra buen. 

Dersom vann og avløpsledninger er lagt inne i en bærer slik som en kanal, kulvert, borehull eller 

tunnel, skal alle ledninger måles inn og registreres som separate linjer. 

 

 

Figur 8 Ledning skal leveres som hel linje fra kum til kum 

Hovedledninger skal ikke splittes i anboringer, stikk og gren da disse er påkoblingspunkter for private 

stikkledninger til kommunal ledning.   
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Innmåling hvor punktet ikke er tilgjengelig 
I noen tilfeller er det ikke mulig å måle direkte på et ønsket punkt fordi et objekt dekker punktet. 

Eksempler på dette er selvfallsledninger og vannkummer med ventilkryss. Se figur 8. 

Det er da ønskelig å finne et punkt som er mulig å måle inn direkte over det ønskede punktet, og 

måle inn dette med økt stanghøyde på roverstang skrevet inn i målebok. 

 

Figur 9 Eksempel innmåling punkt som ikke er synlig. 

Eksempel Selvfallsledning DN200 PVC SN8 med tykkelse 5,9mm, ordinær høyde roverstang 2,00m 

Utregning ny høyde roverstang for å oppnå korrekt høyde på bunn ledning: 

Høyde Roverstang + (Nominell dimensjon – tykkelse rør) = 2,00m+(0,20m–0,0059m)=2,1941 ≈ 2,19m 

OBS: Ved andre ledningsmaterialer kan DN være ytre dimensjon, da må tykkelse legges til og ikke 

trekkes fra. 

Her skal det brukes høyden 2,19m på roverstang ved innmåling av denne ledning, da vil høyden som 

registreres være bunn ledning. 
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Dokumentasjon 

Mal for Gemini Terreng 
Ved bruk av Gemini Terreng skal det brukes Gemini_VA.al_ som mal for applikasjonslag. Denne 

malen er satt opp slik at import med Gemini VA Dataflyt blir enklest mulig. Malen fungerer slik at de 

fleste parametere som skal legges til kan gis ved bruk av nedtrekksmenyer. Denne malen oppdateres 

ved publisering av dette dokumentet, og vil være tilgjengelig på nettsiden hvor programvaren lastes 

ned fra nett. 

Koder 
Ledninger og installasjoner angis med koder oppgitt i vedlegg A, hvis passende kode ikke finnes skal 

utfyllende beskrivelse med tekst fylles ut i samme felt. 

Nummerering 
Filer skal merkes med saksnummer for anleggsprosjekt, revisjonsnummer og dato for eksport. Alle 

punktobjekter skal være merket med objektets anleggsID eller om det finnes et SID nummer til 

objektet. Disse beholdes og skal ikke endres gjennom prosjektet. I prosjekter uten nummererte 

objekter skal nummerering avklares med oppdragsgiver. 

Eksempler på nummerering 

Saksnummer 

Brattbakken 2018, Fulatoppen 2014 

AnleggsID (KUM) 

SF1, OV1, SP1, VK1 

SID 

23546, 1254, 748520 

Filformat 
Aksepterte filformat er: 

• SOSI (.sos) 

• Gemini (.gmi) 

Om leverandør av dokumentasjon har Gemini Terreng foretrekkes Gemini filformat. Dette på grunn 

av funksjoner som bare finnes mot dette formatet slik som bildeimport og bedre oversikt over 

filinnhold. 
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Bilder 

Kummer 
Kumbilder skal tydelig vise alle detaljer i kumbunn og vegger. Rør og koblinger direkte utenfor kum 

skal dokumenteres med bilder før gjenfylling. Det skal være tatt ett bilde som egner seg som 

kumkortbilde, bildet skal være tatt når kummen er komplett og orientert mot nord. Bildet merkes 

med KK i filnavn. 

Ledninger 
Det skal tas bilder av alle rørtraseer. I tillegg til rør skal også bildene vise andre elementer som legges 

slik som forankring, søketråd, kabelplater og kabelbånd. Alle kryssinger skal også dokumenteres med 

bilder. 

Eksport med Gemini Terreng 
Om leverandør av fil har Gemini Terreng skal bilder legges til som vedlegg på tilhørende ledninger og 

installasjoner. Det skal kjøres ut eksportfil med vedlegg i Gemini format. Dette åpner for 

direkteimport av bilder til Gemini VA med utvidelsen Dataflyt. Forklaring av framgangsmåten til 

vedlegg og eksport med vedlegg finnes i hjelp menyen til Gemini Terreng. Bildene lagres på feltet 

S_HYPERLINK med vedleggsfunksjonen. 

Navnsetting på bilder 
Ved bruk av Gemini Terreng er det ikke nødvendig å endre navn på bildefiler. 

Konstruksjoner 

Navn på bildefiler til konstruksjoner angis med anleggsID eller SID om dette er tilgjengelig. Der hvor 

det er tatt flere bilder av kummen skal navnsettingen registreres slik: 

• VK1.jpg 

• VK1 (2).jpg 

• VK1 (3).jpg 

Hovedbildet som skal brukes til kumkort markeres i tillegg med KK. (Eksempelvis VK1_KK.jpg) 

Ledninger 

Navn på bildefiler til ledninger angis med trasenummer og i hvilken profil bildet er tatt. Hvis det er 

tatt flere bilder i samme profil skal navnsettingen registreres slik: 

• Trase1 P230.jpg 

• Trase1 P230 (2).jpg 

• Trase 1 P230 (3).jpg 

Her betyr «Trase1 P230.jpg» at bildet er tatt i profil 230 (230m fra start trase) i trase 1. 



1  Innmålingsinstruks – Vedlegg A – oversikt koder www.powel.no 
 

Vedlegg A – Spesifikasjon innmålingsfil 
Versjon 1.00 – Oktober 2018 

Innledning 
Dette vedlegget forklarer hvilke valg som er mulige å legge inn i Gemini VA, det bestemmer dermed 

også hva som kreves og ønskes i innmålingsfiler som leveres. Gemini VA oversetter disse verdiene til 

egenskaper. Denne listen er et uttrekk fra Gemini VA 5.11 ,10.09.2018 og endringer kan gjøres i nye 

versjoner av programmet, dermed er det viktig at dette dokumentet holdes oppdatert til siste 

versjon. 

De mest brukte valgene er skrevet med uthevet skrift. 

 

Beskrivelser er laget der det har vært hensiktsmessig, flere beskrivelser kan komme etterhvert. Ved 

ønsker om bedre/ny beskrivelse på enkeltoppføringer i dette dokumentet kan det tas kontakt med 

Powel support. 
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Disse feltene skal fylles ut i en innmålingsfil 
Markert med * er valgfrie men ønskes utfylt. 

Markert med ** er bare for leverandør med Gemini Terreng. 

Markert med *** angis ikke hvor polygon regnes som avgrensning 

Markert med **** angis hvor dette er tilgjengelig 

Markert med ***** er valgfritt 

Ved bruk av Gemini Terreng skal MAL Gemini_VA.al_ brukes på Applikasjonslag 

Det er ikke tillatt å endre noen av navnene på feltene eller egenskapene, disse brukes ved import til 

Gemini VA. 

Registreres på alle punktobjekter og ledninger 

• Anleggsår 

• Datafangstdato 

• Innmålt av 

• Målemetode 

• Nøyaktighet 

• Synbarhet 

• Målemetode høyde 

• Nøyaktighethøyde 

• Stedfestningssituasjon 

• Saksnummer 

• Merknad***** 

Punktobjekt 

En konstruksjon med funksjon som samlingspunkt for vannførende ledninger. 

• Tema 

• Kumform 

• Bredde (Diameter)*** 

• Byggemetode 

• S_HYPERLINK** 

• Adkomst 

• Kjegle 

• AnleggsID**** 

Ledning 

Defineres som bærer av væske fra ett punktobjekt til et annet. 

• Tema 

• Nett type 

• Material 

• Dimensjon 

• Rørform 

• S_HYPERLINK** 

• Tykkelse* 

• SDR* 

• Ringstivhet* 

• Trykklasse* 
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Registreres på alle punktobjekter og ledninger 
Denne listen gjelder for alle konstruksjoner og ledninger. 

Anleggsår 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

YYYY Anleggsår Året objektet ble montert 

 

Datafangstdato 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

DD.MM.YYYY Innmålt dato Beskriver dato for innmåling av objekt 

 

Innmålt av 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Navn Entreprenør/person 
Navn på entreprenør samt intialer på innmåler. Navn på innmåler 
dersom det er innmålt av ledningseier. 

 

Målemetode - aktuelle koder  

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

11 Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon 

92 GNSS Kodemåling, enkeltmålinger 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. 
Håndholdt GPS i mobiltelefon, nettbrett og 
lignende 

96 GNSS Fasemåling RTK 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids 
kinematisk måling) 
GNSS (GPS) med CPOS 

97 GNSS Fasemåling, float-løsning 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning 
Denne skal brukes dersom man måler med 96 og 
ikke får «RTK Fix»   

 

For komplett oversikt, se bakerst i dette dokumentet 

 

Nøyaktighet 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Heltall Nøyaktighet angitt i [cm] Usikkerhet ved innmåling, større betyr mer usikkert 
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Synbarhet 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

0 Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget  

1 Dårlig gjenfinnbar i terreng  

2 Middels synlig i flybilde/modell  

3 Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell  

 

Målemetode Høyde - aktuelle koder 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

11 Totalstasjon Målt i terrenget, uspesifisert metode/måleinstrument 

15 Nivellement Målt i terrenget, ortogonalmetoden 

96 
GNSS Fasemåling 
RTK 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 
med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK 
(realtids kinematisk måling) 
GNSS (GPS) med CPOS 

97 
GNSS Fasemåling, 
float-løsning 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 
med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-
løsning 
Denne skal brukes dersom man måler med 96 og ikke får «RTK Fix»   

 

For komplett oversikt, se bakerst i dette dokumentet 

 

Nøyaktighet Høyde 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Heltall Nøyaktighet angitt i [cm] Usikkerhet ved innmåling, større betyr mer usikkert 

 

 

Stedfestingssituasjon 
Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Fjernet   Eksisterende objekt som ble stedfestet før det fysisk ble fjernet. 

FlyttetDelvis   Eksisterende objekt som har blitt flyttet, men hvor objektets 
tverrsnitt har kun delvis blitt avdekket. Stedfestingen refererer til 
avdekket objekt. 

FlyttetHelt   Eksisterende objekt som har blitt flyttet, og hvor objektets 
tverrsnitt i sin helhet har blitt avdekket. 
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Nytt Nybygd stedfestet objekt. 

Uendret Eksisterende objekt med tidligere manglende eller dårlig 
stedfesting før ny stedfestet ble foretatt. 

Saksnummer 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Tekst Saksnummer for anlegg Kommunens saksnummer for anlegget 

Merknad 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Tekst Tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon maks 255 tegn 
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Gjelder for punktobjekt 

Tema 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

BAS Basseng   

BFD Fordrøyningsbasseng   

BRN Brønn   

DIV Div. ledningspkt   

DRO Driftsobjekt   

FET Fettutskiller   

FNT Fontene   

GRN Grenpunkt   

GUT Gategutt   

GVT Gråvannstank   

HFO Hydrofor   

HYD Hydrant   

I2B Sigevannsbasseng   

I2C Sigevannscontainer   

I2K Sigevannskum   

I2O Sigevann overløpskum   

I2P Sigevann pumpestasjon   

I2R Sigevann prøvetakingskum   

I2T Sigevannstank   

INB Bekkeinntak   

INR Bekkeinntak m/rist   

INT Inntak   

KMR Kammer   

KNP Knutepunkt   

KRN Kran   

KUM Kum   

LOK Kumlokk   

MAS Maskinrom   

MKV Målekum vann   

OIL Oljeutskiller   

OVL Overløp   

PAF Pumpestasjon(af)   

PMK Pumpekum   

POV Pumpestasjon(ov)   

PSP Pumpestasjon(sp)   

PST Pumpestasjon(v)   

PSU Pumpesump   

RED Reduksjonskum   

RES Reduksjonsstasjon   

ROV Renseanlegg(ov)   

RSP Renseanlegg(sp)   
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RVA Renseanlegg(v)   

SAN Sandfangskum   

SEP Septiktank   

SLA Slamavskiller   

SLG Gatesluk   

SLI Sluk m/sandfang og infiltrasjon  

SLS Sluk m/sandfang   

SLU Sluk   

SPR Sprinkleranlegg   

STR Stakerør   

SVB Svømmebasseng   

TNK Tank   

TOP Topp objekt For objekter uten lokk, hydrant, stakerør og bakkekran 

UTS Utløp   

VPK Ventilpunkt   

VKI Vannkiosk  

ANB Anboring  

ANK Anboring m/stoppekran  

GRN Gren  

SPR Sprinkler  

STK Stikk avløp  

STO Stikk overvann  

STV Stikk vann  

 

Kumform 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

F Firkantet   

N Kum eget nett   

R Rund   

X Spesielt volum (avløpsmodell)   

 

Bredde (diameter)*** 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Heltall Bredde gitt i [mm] Bredde på konstruksjon, for en rund kum er dette dimensjonen. 
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Byggemetode 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

B Prefabr. betong   

BU Prefabr. betong u/bunn   

E Prefabr. PEH/PEM   

G Prefabr. GRP (GUP)   

M Murt   

MU Murt u/bunn   

P Prefabr. uspesifiser   

S Støpt   

SU Støpt u/bunn   

V Prefabr. PVC   

W PP polypropylen   

 

S_HYPERLINK** 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Generert 
Beskriver sti til 
vedlegg 

Generert sti til vedlegg laget i Gemini Terreng, ved eksport følger en 
vedleggsmappe med .gmi fil 

 

Adkomst 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

DO Dør   

NG Nedgravd   

NT Nedstigningstårn   

ST Stige   

 

Kjegle 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

R Rett kjegle   

S Skjev kjegle   

U Uten kjegle   

E Topplate eksentrisk  

T Topplate sentrisk  

 

AnleggsID**** 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Tekst Objektets ID  Identifikasjon til objekt, enten en SID eller anleggsID 
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Gjelder for ledning 

Tema 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

AF Avløp felles ledning   

DR Drensledning   

I2 Sigevannsledning   

OV Overvannsledning   

OVF Overvann fordrøyning   

OVK Overvann kanal   

OVO Overvann overløpsledning   

OVP Overvann pumpeledning   

OVR Overvann renne   

OVT Overvann tunnel   

SP Spillvannsledning   

SPD Spillvann dykkerledning   

SPK Spillvann kanal   

SPO Spillvann overløpsledning   

SPP Spillvann pumpeledning   

SPS Spillvann sugeledning   

SPT Spillvann tunnel   

VL Vannledning   

VLI Vann inntaksledning   

VLK Vann kanal   

VLT Vann tunnel   

VLU Utspyler/spyleledning   

XF Fjernvarmeledning   

XG Gassledning   

XGP Gass pumpeledning   

XGS Gass sugeledning   

XK Kuldeledning   

 

Nett type 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

H Hovednett   

S Stikkledn.nett   

 

Material 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

AAS Asbest-sement   

BET Betong   

GRP Glasfiber Reinforced Polyester   

GSE Etenplast   

GUP Glassfib. arm. ume.   
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ICO Icodren   

LER Leir   

MCU Kopper   

MST Stål   

PE Polyet,uspes   

PE100 Polyet. høy dens   

PE32 Polyet. lav dens   

PE50 Polyet. høy dens   

PE80 Polyet. høy dens   

PERC PE100 RC (Resistance to crack)   

PPP Polypropylen   

PVC Polyvinylklorid   

SJ Støpejern,uspes   

SJG Støpejern,grått   

SJK Støpejern,duktilt   

STA Annen strømpe/foring   

STF Filtstrømpe   

STG Glassfiber   

TEG Teglstein   

 

Dimensjon 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Heltall 
Dimensjon Nominell 
gitt i [mm] 

Ledningens dimensjon, målemetode (indre/ytre mål) varierer for 
forskjellige materialer. Plast oppgis med ytre mål 

 

Rørform 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

A Annet   

E Eggform   

F Firkant   

R Firkant m/renne   

S Sirkulær   

T Sirkulær med renne   

X Spesiell form (avløpsmodell)   

 

S_HYPERLINK** 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Generert 
Beskriver sti til 
vedlegg 

Generert sti til vedlegg laget i Gemini Terreng, ved eksport følger en 
vedleggsmappe med .gmi fil 
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Tykkelse* 

Format Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

Tall Tykkelse angitt i [mm] Ledningens tykkelse angitt i [mm] angitt med ett desimaltall 

SDR* 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

11.0 

17.0 

21.0 

26.0 

Ringstivhet* 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

SN2 

SN4 

SN5 

SN6 

SN8 

SN10 

SN16 

Trykklasse* 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

PN1 Nominelt trykk 

PN2 Nominelt trykk 

PN4 Nominelt trykk 

PN6 Nominelt trykk 

PN10 Nominelt trykk 

PN12 Nominelt trykk 

PN16 Nominelt trykk 

PN20 Nominelt trykk 

PN25 Nominelt trykk 
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Målemetode  - alle koder  

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

10 Terrengmålt 
Målt i terrenget, uspesifisert 
metode/måleinstrument 

11 Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon 

12 Teodolitt med el. avstandsmåler 
Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk 
avstandsmåler 

13 Teodolitt med målebånd Målt i terrenget med teodolitt og målebånd 

14 Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden 

15 Utmål 

Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre 
punkter, slik som to avstander eller avstand og 
retning 

18 Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 

19 Annet   

20 Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 

21 Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering 

22 Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter 

23 Autograf 
Målt i stereoinstrument, autograf, analogt 
instrument 

24 Digitalt stereoinstrument Målt i stereoinstrument, digitalt instrument 

30 Scannet fra kart 
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av 
skanner, uspesifisert kartmedium 

31 Blyantoriginal 
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av 
skanner. Kartmedium er blyantoriginal 

32 Rissefolie 
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av 
skanner. Kartmedium er rissefolie 

33 Transparent folie - god kvalitet 

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av 
skanner. Kartmedium er transparent folie av  god 
kvalitet. 

34 
Transparent folie - mindre god 
kvalitet 

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av 
skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre 
god kvalitet 

35 Papirkopi 
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av 
skanner. Kartmedium er papirkopi. 

36 Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly 

37 Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy 

38 Lineær referanse 

brukes for objekter som er stedfestet med lineær 
referanse, enten disse leveres med stedfesting kun 
som lineære referanser, eller med 
koordinatgeometri avledet fra lineære referanser 
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40 Digitalisert på dig.bord 

Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved 
hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium 

41 Ortofoto - film 

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium 
er film 

42 Ortofoto - fotokopi 

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium 
er fotokopi 

43 Flybilde - monodigitalisert fra film 

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium 
er film 

44 
Flybilde - monodigitalisert fra 
fotokopi 

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium 
er fotokopi 

45 Digitalisert fra ortofoto 
Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell 
registrering på skjerm 

46 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 
Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av 
manuell registrering på skjerm 

47 
Digitalisert på skjerm fra andre 
digitale rasterdata   

48 
Digitalisert på skjerm fra tolkning 
seismikk   

49 Vektorisering av laserdata  
Vektorisering fra laserdata, brukes også der 
vektoriseringen støttes av ortofoto 50  

50 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord, medium 
uspesifisert 

51 Dig. Blyantoriginal 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er 
blyantoriginal 

52 Dig. Rissefolie 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er 
rissefolie 

53 Dig. Transparent film - god kvalitet 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er 
transparent folie av god kvalitet, samkopi 

54 
Dig. Transparent film - mindre god 
kvalitet 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er 
transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi 

55 Dig. Papirkopi 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er 
papirkopi 

56 Dig. på skjerm fra scannet samkopi 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell 
registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), 
samkopi 
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60 Genererte data (interpolasjon) 
Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke 
nærmere spesifisert 

61 Generert i terrengmodell 
Genererte data, interpolasjonsmetode, fra 
terrengmodell 

62 Vektet middel 
Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet 
middel 

63 Generert sirkelgeometri 

Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen 
geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje 
(f.eks midtlinje veg) 

64 Generalisert Genererte data: Generalisering 

65 Generert sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt 

66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 

Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks 
mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks 
mellom ulike kilder til kart) 

67 Koordinater hentet fra GAB 
Koordinater hentet fra GAB, forløperen til 
registerdelen av matrikkelen 

68 Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret 

69 Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 

70 Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert 

71 Målt med stikkstang Spesielle metoder: Målt med stikkstang 

72 Målt med waterstang Spesielle metoder: Målt med waterstang 

73 Målt med målehjul Spesielle metoder: Målt med målehjul 

74 Målt med stigningsmåler Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler 

77 Fastsatt punkt 
Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks 
ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning 

78 
Fastsatt ved dom eller kongelig 
resolusjon 

Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig 
resolusjon 

79 Annet (spesifiseres i filhode) Annet (spesifiseres i filhode) 

80 Frihåndstegning 

Digitalisert ut fra frihåndstegning.  Frihåndstegning 
er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe 
grunnlag 

81 Digitalisert fra krokering på kart 
Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert 
på kart 

82 Direkte innlagt på skjerm 

Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på 
skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt 
grunnlag eller ikke noe grunnlag 

90 Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting 

91 GNSS Kodemåling, relative målinger 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. 

92 GNSS Kodemåling, enkeltmålinger 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. 
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93 GNSS Fasemåling, statisk måling 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. 

94 GNSS Fasemåling, andre metoder 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. 

95 Kombinasjon av GNSS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet 

96 GNSS Fasemåling RTK 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids 
kinematisk måling) 

97 GNSS Fasemåling, float-løsning 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning 

99 Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 

 

 

 

MålemetodeHøyde - alle koder 

Kode Kort beskrivelse Lang beskrivelse 

10 Terrengmålt 
Målt i terrenget, uspesifisert 
metode/måleinstrument 

11 Totalstasjon 
Målt i terrenget, uspesifisert 
metode/måleinstrument 

12 
Teodolitt med elektronisk 
avstandsmåler Målt i terrenget med totalstasjon 

13 Teodolitt med målebånd 
Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk 
avstandsmåler 

14 Ortogonalmetoden Målt i terrenget med teodolitt og målebånd 

15 Nivellement Målt i terrenget, ortogonalmetoden 

18 Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 

19 Annet   

20 Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 

21 Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering 

22 Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter 

23 Autograf - vanlig registrering 
Målt i stereoinstrument, autograf, analogt 
instrument 

24 Digitalt stereoinstrument Målt i stereoinstrument, digitalt instrument 

36 Flybåren laserscanning Målt med laserskanner fra fly 

60 Genererte data (interpolasjon) 
Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke 
nærmere spesifisert 
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61 Generert i terrengmodell 
Genererte data, interpolasjonsmetode, fra 
terrengmodell 

62 Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel 

63 Generert sirkelgeometri 

Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen 
geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje 
(f.eks midtlinje veg) 

64 Generalisert Genererte data: Generalisering 

66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 

Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks 
mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom 
ulike kilder til kart) 

67 Koordinater hentet fra GAB 
Koordinater hentet fra GAB, forløperen til 
registerdelen av matrikkelen 

68 Koordinater hentet fra JREG  Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret 

69 Beregnet  Beregnet, uspesifisert hvordan 

70 Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert 

74 Målt med stigningsmåler Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler 

78 
Fastsatt ved dom eller kongelig 
resolusjon 

Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig 
resolusjon 

79 Annet (spesifiseres i filhode) Annet (spesifiseres i filhode) 

90 Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting 

91 GNSS Kodemåling, relative målinger. 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. 

92 
GNSS Kodemåling 
enkeltpunktbestemmelser 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. 

93 GNSS Fasemåling, statisk måling. 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. 

94 GNSS Fasemåling, andre metoder 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. 

95 Kombinasjon av GNSS/Treghet Kombinasjon av GNSS/Treghet 

96 GNSS Fasemåling RTK 

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon 
og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, 
GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids 
kinematisk måling) 

99 Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 

 



☐ ☐ 
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Rørarbeider i grøft: 
Kontroll av jordings-/utjevningsforbindelse 

Dato: 2010 
Rev.dato: 06.07.2017 
Initialer: NBM 
Side: 1 av 1 
www.va-norm.no 

 
Mange bygninger har etablert jordings-/utjevningsforbindelse av sitt elektriske anlegg via sine private 
stikk-ledninger for vann og/eller avløp. Ved reparasjon eller utskifting av slike ledninger, kan 
forbindelsen bli brutt eller skadet. Selve rørleggerarbeidet kan også være beheftet med 
berøringsfare. Før arbeid i tilknytning til private stikkledninger, skal derfor bygningers jordings- 
/utjevningsforbindelse kontrolleres etter denne prosedyre. 

 
 

Meldingen gjelder: 
 

Arbeid på privat stikkledning. Arbeid på kommunal hovedledning. 
 

Opplysninger om bygningen: 
 

Eier: 
Navn:  

Adr.:  
 

Adresse: 
Gnr./bnr.:  

Gateadr.:  

 
Kontrollarbeid: Kontroll er utført av registrert elektro-entreprenør: 

 

Firma: 
Navn:  

Adr.:  

Firmaets 
representant: 

Navn:  

Tlf.nr.:  

 
Registrert elektroentreprenør skal kontrollere og dokumentere bygningers 
jordings-/utjevningsforbindelse. 

 Før anleggsutførelse Under anleggsutførelse Etter anleggsutførelse: 

Resultat [Ω]:    

Dato:    

Sign:    
Det dokumenteres at jordings-/utjevningsforbindelsen er i orden under arbeid og etter at tiltaket 
er utført. Dersom jordings-/utjevningsforbindelsen blir påvirket av de rørtekniske arbeider, skal 
forbindelsen réetableres etter gjeldende krav. 

 
Utførende entreprenør: Grave- og/eller rørleggerarbeid utføres av: 

 
Firma: 

Navn:  

Adr.:  

Firmaets 
representant: 

Navn:  

Tlf.nr.:  

 
Kvittert mottak: 

Eier, ev. eiers 
representant 

Navn:  

Tlf.nr.:  
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TEKNISKE BESTEMMELSER 
Kommunal overtakelse 

Vedlegg 
1.11 

 
 

 

 
Ansvar: 

VA-virksomheten 
Dato: 

Jan -91 
Rev.: 

Feb. 2021 
  

 
1. KOMMUNAL OVERTAKELSE. 

 
1.1 Anlegg hvor Holmestrand kommune er byggherre. 

 
1.1.1 Retningslinjer. 

 
Overtakelse av kommunale anlegg skjer iht. gjeldende kontraktsbestemmelser. 

 
1.1.2 Ajourføring av tegninger. 

 
Før overtakelse skal innmålinger og ajourførte digitale tegninger over ledninger og 
kummer være innsendt og godkjent. Ajourføring utføres etter "Instruks for 
innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg". 

 
Før ferdigbefaring og overtakelse skal rørinspeksjon utføres (ref. kap. 10.4) og 
dokumentasjon på tetthetsprøving (ref. kap. 10.5) sendes kommunen for 
gjennomgang og godkjennelse 

 
1.1.3 Det føres protokoll fra overtakelsen med angivelse av tidsfrister for utbedring 

av eventuelle mangler. 
 

1.1.4 Ved overtakelse går drift og vedlikehold samt risiko for kontraktsarbeidet over fra 
entreprenør til byggherre, og garantitiden begynner å løpe. Eventuell forlengelse 
av garantitid, avvik fra kontrakt, skal anføres i overtakelsesprotokoll. 

 
1.1.5 Hvis deler av anlegget av anleggsmessige eller fremdriftsmessige grunner må tas i 

drift, skal dette ikke automatisk medføre overtakelse av deler av anlegget. 
Byggeleder må i kontrakt eller byggemøter påse at dette blir ivaretatt. 

 
1.1.6 Innen utløpet av reklamasjonsfristen kan hver av partene kreve at det skal holdes 

en felles reklamasjonsbesiktigelse av kontraktsarbeidet. 
 

1.2 Utbygging foretatt av privat utbygger (f.eks. boligfelt). 
 

1.2.1 Retningslinjer. 
 

Endelig overtakelse av ledningsanlegget skjer etter garantitidens utløp og etter at 
merknadene fra ferdigbefaring og garantibefaring er rettet og godkjent. Holmestrand 
kommune har ansvar for vanlig drift og vedlikehold i garantitiden. 

 
1.2.2 Melding om ferdigbefaring skal være gitt i god tid slik at eventuell forhåndsbefaring 

kan kunne avholdes. Forhåndsbefaringen med eventuelle krav om utbedringer 
danner grunnlag for ferdigbefaringen. 

 
1.2.3 Før ferdigbefaring skal ajourførte tegninger over ledninger og kummer være 

innsendt og godkjent. Ajourføringen utføres etter "instruks for registrering og 
innmåling av VA-ledninger. 
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1.2.4 Entreprenør / utbygger skal innkalle til garantibefaring senest 1 måned før 

garantitidens utløp. Forsinket innkalling medfører tilsvarende forlengelse av 
garantitiden. 
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Sjekkliste mottakskontroll 

Dato: 29.11.2019 
Rev.dato: 
Initialer: NBM 
Side: 1 av 2 
www.va-norm.no 

Anlegg: 
Dato for mottak: 

Mottatt leveranse består av: 
Betongvarer (rør, rørdeler, kumdeler) 
Plastvarer (rør, rørdeler, kumdeler) 
Duktile støpejernsvarer (rør, rørdeler) 
Annet: 

Hele leveransen er kontrollert med følgende resultat: (se kontrollpunkter neste side)

Godkjent: 
Mottatte varer er i god stand og hele leveransen er godkjent. 

Delvis godkjent, skader kan repareres ved anlegg: 
Flere varer har overflateskader, men kan repareres. Leveransen kan brukes, men 
leverandør må utbedre, eller dekke kostnader til utbedring av, skader. 

Delvis godkjent, skader kan ikke repareres ved anlegg: 
Flere varer er i dårlig stand eller ødelagt og kan ikke enkelt repareres. Disse varene 
sendes i retur ved neste anledning. Ev. også noen feil som kan repareres. 

Ikke godkjent: 
Alle leverte varer er i dårlig stand eller ødelagt og leveransen i sin helhet kan ikke 
aksepteres. 

Alle varer er lagret iht. leverandørens anvisninger. 

Materiell/varer som er skadet eller ikke godkjent skal fjernes fra 
anleggsområdet så fort som mulig. 

Anmerkninger til leveransen 
(beskriv hva som ev. skal utbedres, av hvem og hvordan): 

_ 

_ 
_ 

Entreprenør sign: Transportør/leverandør sign: Tiltakshaver sign: 

Dato: Dato: Dato: 

Kontrollpunkter for de 
ulike varegruppene 
finner du på neste side. 
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Sjekkliste mottakskontroll 

Dato: 29.11.2019 
Rev.dato: 
Initialer: NBM 
Side: 2 av 2 
www.va-norm.no 

Betongvarer 

Skader 
Merking 
Pakninger 
Reparasjoner 
Løfteanker 
Porer 
Riss 

Plastvarer 

Skader 
Merking 
Pakninger 
Bleking 

Duktile støpejernsvarer 

Skader 
Merking 
Pakninger 
Reparasjoner 
Innvendig fôring 
Ytre belegg 
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Sjekkliste mottakskontroll 

Dato: 29.11.2019 
Rev.dato: 
Initialer: NBM 
Side: 1 av 2 
www.va-norm.no 

Anlegg: 
Dato for mottak: 

Mottatt leveranse består av: 
Betongvarer (rør, rørdeler, kumdeler) 
Plastvarer (rør, rørdeler, kumdeler) 
Duktile støpejernsvarer (rør, rørdeler) 
Annet: 

Hele leveransen er kontrollert med følgende resultat: (se kontrollpunkter neste side)

Godkjent: 
Mottatte varer er i god stand og hele leveransen er godkjent. 

Delvis godkjent, skader kan repareres ved anlegg: 
Flere varer har overflateskader, men kan repareres. Leveransen kan brukes, men 
leverandør må utbedre, eller dekke kostnader til utbedring av, skader. 

Delvis godkjent, skader kan ikke repareres ved anlegg: 
Flere varer er i dårlig stand eller ødelagt og kan ikke enkelt repareres. Disse varene 
sendes i retur ved neste anledning. Ev. også noen feil som kan repareres. 

Ikke godkjent: 
Alle leverte varer er i dårlig stand eller ødelagt og leveransen i sin helhet kan ikke 
aksepteres. 

Alle varer er lagret iht. leverandørens anvisninger. 

Materiell/varer som er skadet eller ikke godkjent skal fjernes fra 
anleggsområdet så fort som mulig. 

Anmerkninger til leveransen 
(beskriv hva som ev. skal utbedres, av hvem og hvordan): 

_ 

_ 
_ 

Entreprenør sign: Transportør/leverandør sign: Tiltakshaver sign: 

Dato: Dato: Dato: 

Kontrollpunkter for de 
ulike varegruppene 
finner du på neste side. 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Rekkefølge for å dra til og etterdra bolter 
på flenseforbindelser. 

Tegning med avmerket tiltrekkingsmoment 
[Nm]: 

 

 

 

 

 

Tips: Om du setter 
et lite tusjmerke 
på selve bolten 
underveis, holder 
du lett styr på 
hvilke bolter som 
er dratt til og 
etterdratt, selv om 
du skulle bli 
avbrutt i arbeidet. 

 

 

VA-norm – Vedlegg 3.03 - 2 
 
Sjekkliste armatur 

Dato: 26.03.2019 
Rev.dato: 
Initialer: NBM 
Side: 1 av 1 
www.va-norm.no 

 
 
 

Anlegg:  

Dato:  

Kumnr.: 
 

Tegningsnr.: Revisjonsnr.: 
 

Sjekkpunkter: 
 

Deler er montert iht. tegning   

Deler er montert iht. leverandørens anvisninger 

Deler er sjekket for skader på epoxybelegg med følgende resultat: 

Ingen skader Skadet Skader er utbedret 

Pakningsflater og pakninger er sjekket og funnet skadefrie eller byttet ut. 
Bolter er dratt til og etterdratt med momentnøkkel iht. leverandørens anvisninger og 
figuren nedenfor. 
Armatur er festet til konsoll og dratt til med moment iht. leverandørens anvisninger. 

Armering av kum er utført som tegnet/beskrevet. 

Armering av kum/forankringer og rørgjennomføringer er fotografert 

Brannventilsikring og beskyttelseshette er festet til armatur 
 

 
Ev. merknader 

 
Montør sign: Attestant sign: 
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Sjekkliste grøfteutførelse 

Dato: 22.04.2019 
Rev.dato: 
Initialer: NBM 
Side: 1 av 1 
www.va-norm.no 

 
 

Prosjekt:  

Entreprenør:  

Kumstrekk/ 
profil-nr.: 

 

Tegningsnr.: Revisjonsnr.: 

Ansvarlig ADK-rørlegger: 
 

 
 

Følgende dokumenteres å være utført og i orden: 
 

Grøft: Ledningssone: 
• Avsperring/sikring • Singelgradering iht. VA-normen (4-16) 

• Grøftekranter/skråning • Vekt på vibroplate i kg:      

• Grøftekasse(r) • Komprimering av fundament, 
antall overfarter:      • Telesikring  

 
Rør/rørlegging: 

• Rør er fri for skader. 

• Rør er lagt/montert iht. leverandørens anvisninger. 

• Rør er lagt iht. prosjektert grøftesnitt og VA-norm. 

• Foto tatt av alle gren, anboringer, bend, forankringer og armering i forankring. 
 

Rørhøyder i kum: Kumnr. Høyde rør Kumnr. Høyde rør 

• Høyde på topp rør for trykkledning:  
 

 
 

 
 

 
 

• Høyde bir for spillvannsledning:  
 

 
 

 
 

 
 

• Høyde bir for overvannsledning:  
 

 
 

 
 

 
 

Ev. merknader: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: Dato: 

ADK-rørlegger sign: Attestant sign: 
 
 
 
 

Ved signatur bekrefter den som signerer at alle ovenstående punkter er kontrollert og funnet i orden, med 
unntak av det som er angitt i feltet «Ev. merknader». 

http://www.va-norm.no/


Lagerførte produkter for kumstiger, type Alustar eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 
 

Betegnelse Bruksområde 

• Kumstige – 3 trinn Stigeforlenger. Benyttes i kummer med BTG 
overgangsring DN 1200/1000 

• Kumstige – 4 trinn Kumdybde ca. 1,5 meter. 

• Kumstige – 6 trinn Kumdybde ca. 2,0 meter. 

• Kumstige – 8 trinn Kumdybde ca. 2,5 meter. 

• Kumstige – 10 trinn Kumdybde ca. 3,0 meter. 

• Kumstige – ”sikkertopp” Personell-sikring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumdybde: Sikring, kum 

Inntil 2,5 m 2 stk braketter 

2,5 – 3,5 m 3 stk braketter 

Mer enn 3,5 m Mellomdekke 

 
 

• For montering av kumstiger må produsentens 
monteringsanvisning følges. 

• Montering iht. NS-EN 14396. 
• Nøyaktig stige-lengde må tilpasses hver 

enkelt kum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samarbeid med 
 

 

HOLMESTRAND  KOMMUNE 
Kumstiger 

Tegn.dato: September ’98 
Revidert: Oktober 2014 
Sign: CR 
Målestokk: Nedfotografert 

Vedlegg 5.1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holmestrand 

kommune 

VA-NORM 

Vedlegg nr. 5.03 

Type 

Prinsippskisse 

Revidert av 

RaB 

Rev. dato 

04.10.2022 
Tittel 

Forankring av PE-ledning i grøft. 
Ellers vises det til: 
VA-Miljøblad  96: Forankring av trykkledninger 
VA-Miljøblad 112: Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum 
VA-Miljøblad 127: Forankring av PE-ledninger 

Tegnet av 

NBM 

Dato 

17.06.2020 
Ark 

A4 

Målestokk 

1:20 

Forankring ved bruk          
av innstøpt murkrage 

Forankring ved bruk av 
Flex Restraint, FixBloc 
el. tilsv. kvalitet og funksjon 

 

Forankring ved bruk 
av elektromuffe og 
"løse" PE-plater 

160mm VL PE 

Var. avhengig 
av muffe 

Det tillates ikke påsatt vanntrykk før betongen er herdet. 

Min. 

300 mm 

 

Min. 

250 mm 

 
Forankring ved bruk 
av elektromuffe 

160mm VL PE 

160mm VL PE 160mm VL PE 



"A-G ringen" både "demper og tetter". 
 
 
 

   Min. 10 cm asfalt    
 
 
 

Min. 75 / 
Maks. 125 

 
 

Høyde = 75 I 125 mm 

 
75 / 125 mm "A-G ring" 
direkte på kjegle 

 
 

"A-støttering" 
 

Betong kjegle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Min. 10 cm asfalt    
 
 
 
 
 
 

Min. 75 / 
Maks. 200 

Høyde = 75 mm 
 

"A-støttering" 

Betong justeringsring iht. NS3126 
Høyde 100 mm 

 
"A-støttering" 
"A-T pakning", el. tilsvarende kvalitet 
og konstruksjon. 
(Gummipakning utført iht. NS3126) 

 
75 mm "A-G ring" sammen 
med betong-toppring 

 
 

Betong kjegle 
 
 
 
 
 

Spesifikasjoner for "A-G ringen" og "A-T pakningen", se vedlegg 6, side 7.03-6 
 
 
  
 
 

Vedlegg 5.10 
Monteringsprinsipp, kumtopp 



 

Holmestrand KOMMUNE  
Prosedyre for rehabilitering av kumtopp ved réasfaltering 

Tegn.dato: 25.3.2008 
Revidert: Oktober 2014 
Sign: CR 
Målestokk: Nedfotografert 

Vedlegg 5.11 
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Kumanvisere 

Dato: 01.1991 
Rev.dato: 04.09.2017 
Initialer: NBM 
Side: 1 av 3 
www.va-norm.no 

Innhold 
1 Generelt ........................................................................................................................................... 1 

2 Anvisere til vannkummer ................................................................................................................ 2 

3 Anvisere til spillvann- og overvannskummer .................................................................................. 3 

4 Anvisere til sluk ................................................................................................................................ 3 

1 Generelt 
Det skal monteres kumanvisere (metallskilt) for alle ventilkummer, brannkummer og sluk. 
Holmestrand kommune benytter ikke kumanvisere for spillvanns- eller overvannskummer. 

Normalt monteres kumanvisere ca. 1,8 meter over gate-/fortausnivå, mest mulig rett ut for 
kum/sluk. Avstand fra kumlokk/rist og til kumanviser, skal ikke overstige 15 meter. Plassering på 
husvegg, gjerde, belysningsmast eller andre faste konstruksjoner forutsetter godkjenning fra eier. 
Alternativt monteres kumanvisere på egen Ø60 mm skiltstolpe i varmgalvanisert/aluminium 
utførelse. 

Ved tvil om plassering av kumanvisere, avklares dette med kommunen. 

60mm rund skiltstolpe 
i varmgalvanisert 
utførelse 

70 x 70 mm T-profil 
i varmgalvanisert 
utførelse 

Ca. 1,8 meter 

På fjellgrunn påsveises bolt/armeringsstål, gyses fast i boret hull. 

Min. 1,0 meter. 
NB! Sjekk ev. 
kabler i grunnen. 

http://www.va-norm.no/


VA-norm – Vedlegg 5.12 

Kumanvisere 

Dato: 01.1991 
Rev.dato: 04.09.2017 
Initialer: NBM 
Side: 2 av 3 
www.va-norm.no 

Tall i meter (eks 7,5 meter)

2 Anvisere til vannkummer 

Kumtype Farge 

Ventilkum Blått skilt 

Brannkum Rødt skilt 

Avstand til kum avmerkes i meter, og anviser orienteres mot kumplassering. Kumanviser skal ikke 
plasseres lengre unna enn 15 meter i fra senter kumlokk. 

Tall som viser avstand til kum skal utføres med refleks i klasse 1. Sifre foran komma skal være 3 cm 
høye, mens desimaler skal være 2 cm høye (se figur over). 
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3 Anvisere til spillvann- og overvannskummer 
 

Det benyttes ikke kumanvisere til spillvann- eller overvannskummer i Holmestrand kommune. 
 
 
 
 

4 Anvisere til sluk 
 
 

 

Kumtype Farge 

Sluk Blått skilt 
 
 

Avstand til sluk avmerkes i meter, og anviser orienteres mot slukets plassering. Maks avstand 15 
meter i fra senter slukrist til anviser. 
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1 Innledning 
Dette vedlegget inneholder en beskrivelse og tegninger av VA-materiell som Holmestrand 
kommune anser som preaksepterte produkter og løsninger. Dette er ikke en fasit og dersom det 
finnes andre leverandører med løsninger av tilsvarende kvalitet og konstruksjon, kan bruk av dette 
avtales med kommunen. Ved tvil om hva som anses som "tilsvarende", ta kontakt med 
kommunens VA- normansvarlige. 

 
Dersom produkter eller løsninger beskrevet i dette vedlegget ikke lenger oppfyller krav i lover, 
forskrifter, standarder eller bransjenormer, eller strider mot beste praksis i bransjen eller kan utgjøre 
en direkte fare for helse, miljø eller sikkerhet, vennligst ta kontakt med kommunen snarest. 

 
Produktforslagene/løsningene i dette vedlegget er ikke ment å være til hinder for å ta i bruk nye og 
innovative produkter der det er relevant og kan føre til bedre løsninger enn de som er angitt i dette 
vedlegget. Ta kontakt med VA-normansvarlig eller prosjektleder i kommunen for å avtale bruk av 
andre produkter enn det som er beskrevet i dette vedlegget og VA-normen forøvrig. 
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Trykklasse PN10-25 

2 Støpejern- og ståldeler 

2.1 Justerbar skjevring i stål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

L ved 0° 
[mm] 

L ved 8° 
[mm] 

Vekt 
[kg] 

100 26 38 2,0 
125 29 43 3,2 
150 32 48 4,1 
200 36 56 5,4 
250 40 64 7,7 
300 43 71 9,7 
350 53 84 17,6 
400 56 91 19,3 
500 68 108 32,1 
600 73 120 40,3 
700 84 141 76,0 
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Kort type: 

Standard: 

2.2 Tyton flensemuffe, kort type/standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN L 1 
[mm] 

L 2 
[mm] 

150 126,4 176,4 
200 126,4 176,4 
250 126,4 176,4 

 
 
 
 

DN L 1 
[mm] 

L 2 
[mm] 

100 131,0 218,0 
300 153,0 260,0 
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Reparasjonsklammer/muffe for støpejernsrør 

 
 
 

Krav og eksempler kommer. 
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3 PE-rør og -deler 

3.1 PE-rør 

PE-rør skal dimensjoneres og spesifiseres i det enkelte prosjekt. Orienterende dimensjonsliste: 

Dy i forhold til godstykkelse / vekt pr. meter for SDR17 og 11 
Dy 

[mm] 
SDR 17 
e [mm] 

SDR 17 
[kg/m] 

SDR 11 
e [mm] 

SDR 11 
[kg/m] 

125 7,4 2,79 11,4 4,09 
140 8,3 3,50 12,7 5,13 
160 9,5 4,57 14,6 6,74 
180 10,7 5,77 16,4 8,51 
200 11,9 7,10 18,2 10,5 
225 13,4 9,03 20,5 13,3 
250 14,8 11,1 22,7 16,3 
280 16,6 13,9 25,4 20,4 
315 18,7 17,2 28,6 25,9 
355 21,1 22,4 32,2 33,0 
400 23,7 28,9 36,3 42,7 
450 26,7 36,6 40,9 54,1 
500 29,7 45,1 45,4 66,7 
560 33,2 56,6 50,8 83,7 
600 35,6 65,4 54,6 95,4 
630 37,4 71,8 57,2 105,0 
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Dimensjonsliste for PE-krager og løsflenser 

3.2 PE-krager og løsflens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PE-krager og galvaniserte løsflenser 

Dy 
DN d4 SDR 17 SDR 11 Løsflenser Løsflenser 

PN 10 
Bolter 

[mm] [mm]        h Ant. 
hull 

  

125 100 158 110 18 110 25 220 135 180 18 8 16 18 
140 125 188 120 18 120 25 250 155 210 18 8 16 18 
160 150 212 130 18 130 25 285 178 240 18 8 20 23 
180 150 212 140 20 140 30 285 188 240 18 8 20 23 
200 200 268 145 24 145 32 340 235 295 20 8 20 23 
225 200 268 150 24 150 32 340 238 295 20 8 20 23 
250 250 320 160 25 160 35 395 288 350 22 12 20 23 
280 250 320 170 25 170 35 395 294 350 26 12 20 23 
315 300 370 190 25 190 35 445 338 400 26 12 20 23 
355 350 430 110 30/50 205 66/40 505 376 460 28 16 20 23 
400 400 482 120 33/54 220 72/46 565 430 515 32 16 24 27 
450 450 535 120 56 120 74 615 465 565 36 20 24 27 
500 500 585 120 58 120 76 670 533 620 36 20 24 27 
560 600 645 120 60 120 80 780 618 725 35/44 20 27 30 
600 600 690 100 60 110 73 780 615 725 35/44 20 27 30 
630 600 690 120 64 120 82 835 645 725 35/44 20 27 30 
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Det vises til følgende norske standarder: 
 
NS-EN 14364 Avløpsledninger av plast med eller uten trykk - Glassfiberarmert herdeplast (GRP) basert 
på umettet polyesterharpiks (UP) - Krav til rør, deler og skjøter 
 
NS-EN 1796 Rørledninger av plast for vannforsyning med eller uten trykk - Glassfiberarmert 
herdeplast (GRP) basert på umettet polyesterharpiks (UP) 

Eksempler på skjøtekoblinger (APS Norway AS, Sandefjord): 

4 GRP-rør og -deler 
GRP-rør inngår ikke i kommunens lagerføring, men kan brukes der dette anses som et egnet 
materiale. Se også VA/miljø-blad nr. 13 og nr. 30. 

 
 Rørdimensjoner Trykk-klasser Stivhetsklasser 

Vann 300 - 3000 mm PN 10 - 32 SN 10.000 

Avløp 300 - 3000 mm PN 6 SN 10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flowtite-kobling (Reka) 

Straub-Flex (3 LS) 
EPDM 6 bar 
HUS: AISI 316 
Låser / Bolter i syrefast stål 
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Nøkkeltopp for høyrelukkende ventiler. 

Nøkkeltopp for venstrelukkende ventiler 
(fases ut). 

5 Ventiler 

5.1 Nøkkeltopp til ventil 

Holmestrand kommune benytter i dag høyrelukkende ventiler på vannforsyningen. Ettersom det 
tidliger noen steder er blitt brukt venstrelukkede ventiler vil det i en overgangsperiode finnes en 
blanding av høyre og vestrelukkede ventiler. Forskjellen på merking og utforming av 
nøkkeltoppene vises nedenfor. 

 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

Vekt 
[kg] 

100 – 150 1,2 
200 – 300 1,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

Vekt 
[kg] 

100 – 150 1,1 
200 – 300 1,3 
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5.2 Kontrolluttak i vannkummer 

I alle vannverkskummer skal alle vannledninger ha min. 32 mm kontrolluttak, for desinfeksjon, 
vannprøvetaking, utstyr for lekkasjelytting osv. 

 
Uttaket plasseres som serviceventil på ventilhus. Dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart, kan 
kontrolluttak alternativt plasseres som mellomring like ved ventiler. Uttaket utstyres med kuleventil 
(avsinkningsbestandig messing) med kort spindel, påmontert messingplugg, eller tilsvarende kvalitet 
og konstruksjon. 
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Type Ulefos Esco as eller tilsvarende kvalitet / 

konstruksjon. Referanser, dimensjoner, ytelser: 

5.3 Brannventilsikring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall haker ØD 
[mm] 

H 
[mm] 

H1 
[mm] 

Vekt 
[kg] 

2 170 84 29-41 1 
3 134 84 29-41 1 
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Armerte koniske EPDM flensepakninger trykklasse PN10 - 40. 

6 Flenser 

6.1 Flensepakninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
[mm] 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

t 
[mm] 

T 
[mm] 

100 115 162 2,5 5,0 
150 169 218 2,5 5,0 
200 220 273 2,5 5,0 
250 274 328 2,5 5,0 
300 352 378 2,5 5,0 
350 368 438 2,5 5,0 
400 420 490 2,5 5,0 
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Boltesirkeldiameter 

6.2 Flensetyper 

Sammenligningstabell for de vanligste flensetilknytningene. 

Flensediameter 

Nominell 
diameter ND 

[mm] 

Tysk 
1882 

DIN 
2532 

NS 
162:1968 
(utgått) 

NS-EN 1092- 
2:1997 

100 180 180 180 180 
125 210 210 210 210 
150 240 240 240 240 
175 270 270 270 270 
200 300 295 295 295 
225 320 325 325 325 
250 350 350 350 350 
300 400 400 400 400 
350 465 460 460 460 
375 495 490 490 490 
400 520 515 515 515 
450 570 565 565 565 
500 625 620 620 620 
550 675 675 675 675 
600 725 725 725 725 
700 830 840 840 840 
800 950 950 950 

Nominell 
diameter ND 

[mm] 

Tysk 
1882 

DIN 
2532 

NS 
162 

(utgått) 

NS-EN 1092- 
2:1997 

100 230 220 220 220 
125 260 250 250 250 
150 290 285 285 285 
175 320 315 315 315 
200 350 340 340 340 
225 370 370 370 370 
250 400 395 395 395 
300 450 445 445 445 
350 505 505 505 505 
375 550 540 540 540 
400 575 565 565 565 
450 630 615 615 615 
500 680 670 670 670 
550 740 730 730 730 
600 790 780 780 780 
700 900 895 895 895 
800 1015 1015 1015 
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Antall hull x hulldiameter 
 

 Nominell 
diameter ND 

[mm] 

Tysk 
1882 

DIN 
2532 

NS 
162:1968 
(utgått) 

NS-EN 1092- 
2:1997 

100 4 x 21 8 x 18 8 x 18 8 x 18 
125 4 x 21 8 x 18 8 x 18 8 x 18 
150 6 x 21 8 x 22 8 x 22 8 x 22 
175 6 x 21 8 x 22 8 x 22 8 x 22 
200 6 x 21 8 x 22 8 x 22 8 x 22 
225 6 x 21 8 x 22 8 x 22 8 x 22 
250 8 x 21 12 x 22 12 x 22 12 x 22 
300 8 x 21 12 x 22 12 x 22 12 x 22 
350 10 x 25 16 x 22 16 x 22 16 x 22 
375 10 x 25 16 x 25 16 x 25 16 x 25 
400 10 x 25 16 x 25 16 x 25 16 x 25 
450 12 x 25 20 x 25 20 x 25 20 x 25 
500 12 x 25 20 x 25 20 x 25 20 x 25 
550 14 x 28 20 x 30 20 x 30 20 x 30 
600 16 x 28 20 x 30 20 x 30 20 x 30 
700 18 x 28 24 x 30 24 x 30 24 x 30 
800  24 x 33 24 x 33 24 x 33 
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Type: 
Konsoll må passe overens med valgt armatur. Vær obs på at de ulike konsollene har ulik utforming og 
byggehøyde! Leverandør av kumbunn monterer konsoll og borer kumgjennomføringer i rett høyde. 
 
Bjønn/stjernebjønn fra Ulefos Esco, Mammut fra Furnes, eller konsoller av tilsvarende kvalitet og 
konstruksjon brukes vanligvis på faste ventilkryss. 
 
For modulbaserte ventilkryss, må kompatibilitet med konsoll sjekkes om disse ikke kommer fra 
samme leverandør. 
 
Multikonsoll fra Furnes kan benyttes etter avtale med kommunen der Bjønn eller Mammut er 
uhensiktsmessig, f.eks. ved parallelle løp i trykkreduksjonskummer. 

7 Kumdeler 

 
7.1 Konsoller 

 
 

Konsoller for ventil-T og ventilkryss skal monteres sentrisk i kum og være testet og godkjent iht. 
VA/miljø-blad 112. 
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Fabrikat: Furnes, Ulefos eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 
 
Merking av kumlokk: 
Avløpskummer (overvann/spillvann): K 
Vannverkskummer (Brannvann): B 
 
Utforming: 
• Utskiftbar slite-/dempering av polyuretan, eller tilsvarende aldringsbestandig type. 
• Lås-/sikringsanordning skal være utformet slik at slite-/dempering ikke skades, og ha maks. 

åpningsmoment 100 - 122 Nm (Kraft x arm). 
• Kommunens byvåpen og "K" eller "B"-merke. 
• Spetthullet skal være pinnesikret og mønster i lokket som tydelig viser spetthullets plassering. 
• Rammeskjørtet skal ha kontrollåpninger, splitt / spalter 

7.2 Kumlokk og rammer 

Lokk og ramme må komme fra samme produsent og være laget for å passe sammen. Dette av hensyn 
til HMS i gater med trafikk. 

 
Materialkvalitet: 
Kravene i NS-EN 124 skal tilfredsstilles. 

Del Materiale og lås Prøvebelastning Vekt Standard 
Flytende ramme GJS 400 kN 46 kg NS 1990 
Flytende firkantramme GJS m/rett kant 400 kN 58 kg NS 1990 
Fast ramme GJS    

Kumlokk GJS m/lås 400 kN 43 kg NS 1992 
Kuppelrist GJS m/lås    

Ristlokk GJS m/lås 400 kN 40 kg NS 1995 
Sluktopp GJS m/låst rist    
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Kumlokk GJS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flytende kumlokkramme GJS 
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Ristlokk GJS m/lås og slite- / dempering. 

Flytende firkantramme 
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7.3 Kuppelrist med spennlås 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslutning 
(mm) 

Mål i mm. 

A B C D 

ø 650 ø 650 ø 707 75 150 
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7.4 Oppbygging av kumtopp - støttering 

Støttering benyttes for stabilisering av betong-toppring/A-G ring montert på betong-kjegle. 
A - støttering eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 
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7.5 Oppbygging av kumtopp - AG-ring og AT-pakning 
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7.6 Rist for mellomdekker 

 
 

Krav til mellomdekker er under revisjon. 
Prefabrikkert rist for montasje i mellomdekkets mannhull. 
Leveres som 2-delt løsning i varmgalvanisert utførelse. 
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Skjøt NS 3126 

7.7 Topplate for sluktopp 

http://www.va-norm.no/


VA-norm – Vedlegg 6 

Preakseptert VA-materiell 

Dato: 09.1998 
Rev.dato: 10.04.2019 
Initialer: NBM 
Side: 1 av 35 
www.va-norm.no 

7.8 Sluktopp med flat rist 

ND 300 mm flytende sluktopp med hengslet, låst rist med slite- / dempeklosser, eller tilsvarende 
kvalitet og konstruksjon. 
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7.9 Sluktopp med buet rist 

 
 

ND 300 mm flytende buet sluktopp med hengslet, låst rist med slite-/dempeklosser, eller tilsvarende 
kvalitet og konstruksjon. 
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7.10 Dykker for sandfangskummer 

Dykker skal være utformet i støpejern (ikke plastmateriale). 
Type: Furnes for 200 mm PVC-/PP-muffe, eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 
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Eksempel på bruksområder: 
• Utløp/innløp i sandfangsluk. 
• Som kumgjennomføring i avløpskummer. 

PP-deler: NS-EN 1852-1, S16. Bruksområde UD. 
PP-rørdeler større eller lik ND 200 mm skal være merket "CT". 

7.11 Kumgjennomføring 
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7.12 Pakninger til rørgjennomføringer 

F 911. Combi Gummipakning, eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

Bordiameter 
(mm) 

Rørdiameter 
(mm) 

Plastrør 
(mm) 

Stålrør 
(mm) 

Betongrør 
(mm) 

Ca. max 
avvinkling 
(mm) 

63 45° 
138 60 – 100 75 30° 

90 15° 
110 100 45° 

250 100 – 200 125 125 100 30° 
160 150 125 15° 
200 150 45° 

341 200 – 280 
225 
250 200 

35° 
30° 

280 250 200 15° 
280 250 30° 

475 280 – 400 315 300 250 15° 
400 350 300 10° 

Benyttes primært til: 
• Tilkoplinger til vannverkskummer.

http://www.va-norm.no/
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Benyttes primært til: 
• Drenering av vannverkskummer. 
• Tilkopling til sandfang og bisluk.

Forsheda 802 m/strammebånd, eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

F 910. AR-systempakning, eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

Rørdiameter 
(mm) 

Bordiameter 
(mm) 

PVC-rør 

50 75 
110 138 
125 150 
160 186 
200 226 
225 250 
250 275 
315 341 
400 426 

Betong-rør 
NS 3027 

100 171 
125 202 
150 232 
200 290 

Duktile rør 
150 195 
200 250 

Rørdiameter 
(mm) 
110 
160 
200 
225 
250 
315 
400 
500 

Benyttes primært til: 
• Innstøping av rør ved plasstøpte løsninger.
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8 Tilknytning av stikkledninger 

8.1 Tilknytning vann 

Se kommunens avtalevilkår og VA-normens vedlegg 4.2 Private stikkledninger for krav ved 
tilkobling/frakobling av abonnent. 

 

På sikt skal alle nye tilkoblingspunkter for stikkledninger på vannforsyning gjøres i kum. Ved 
overgangen mellom kommunal og privat ledning skal det monteres stoppekran inne i kummen med 
tydelig merking av hvilken adresse stikkledningen tilhører og forsyner. Detaljerte krav og eksempler 
vil komme etter hvert. 

 
 

Ved tilknytning av stikkledning utenfor kum, skal tilkoblingen være gjengefri ut av vei. 

Eksempler på dobbeltmuffe/muffespiss med gjengefri overgang for tilkobling av stikkledning under. 
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8.2 Tilknytning avløp 

 
 

Se kommunens avtalevilkår. 
 

Tilknytning til PVC-rør 

 

Nyanlegg: 

Eksist. anlegg: 

Tilknytning til hovedledning under 
bygging skal foretas med grenrør. 

 
Tilknytning til eksisterende 
hovedavløp av PVC kan foretas med 
grenrør, eller type POLVA. 

Tilknytning til betongrør 

 

Nyanlegg: 

Eksist. anlegg: 

Tilknytning til hovedledning under 
bygging skal foretas med grenrør. 

 
Tilknytning til eksisterende 
hovedavløp av betong kan foretas 
med grenrør, eller type POLVA . 

Tilknytning til eksisterende hovedavløp 

 

Det benyttes fabrikat POLVA sadelgren eller POLVA 
rett. 
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8.3 Gateboks for nyanlegg i fortau 

Brukes kun i tilfeller der tilknytning skjer utenfor kum. 
På sikt skal alle nye tilkoblingspunkter for stikkledninger på vannforsyning gjøres i kum. Ta kontakt 
med kommunens prosjektleder eller ansvarlig for VA-normen for mer info. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privat stoppekran i fortau: 
 

Stoppekran med teleskopisk 
spindelforlenger og gateboks 
på nyanlegg: Type Helnor eller 
tilsvarende kvalitet og 
konstruksjon benyttes. 

http://www.va-norm.no/
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9 Reparasjon av betongavløpsrør 

Overgangskobling. 
Flex-Seal eller tilsvarende kvalitet/konstruksjon. 

Reparasjon av betongavløpsrør. 

Normalt benyttes PVC-rør for reparasjon eller innkapping på eksisterende betong-rør. Løsningen kan 
også være aktuell ved tilkopling av PVC grenrør. Det er et ufravikelig krav at innvendig rørdimensjon 
for nytt rør minimum skal være like stor som innvendig rørdimensjon for den gamle ledningen. 

Eksempel på løsning: 

*) Krav til tetthet som for nyanlegg. Overganger må være tilpasset aktuelle betongrørdimensjoner. 

Som overgangskopling benyttes fabrikat Flex-seal, eller tilsvarende konstruksjon og kvalitet. Som 
eksempel nevnes: 

Type Dimensjonsspekter Kommentar 

SC Bestilles etter rørenes 
utvendige diameter 

Rett utførelse 

AC Bestilles etter rørenes 
utvendige diameter 

Sentrisk eller eksentrisk utførelse 

http://www.va-norm.no/
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Disse bestemmelser gjelder ikke for kabelvarerør tilhørende Telenor, lokale energiverk eller andre 
etater. 

Signal 
GUL 

El. 
RØD 

Aktuelle rørdeler i ND 110mm SN8: 

Splittede rør, lengde 6,0 m. 
Rørbend 7,5° - 15° - 30° - 90°, radius 0,6 m. 
Rørbend 7,5° - 15° - 30° - 90°, radius 2,0 m. 
Glidemuffe. 

10 Kabelvarerør 

I forbindelse med kommunens vann- og avløpsinstallasjoner er det behov for fremføring av el.-kabler 
og signal-kabler. Disse skal legges i kabelvarerør etter følgende spesifikasjoner: 

Kabeltyper Fargekode 
på rør 

Rørtype 

Signal-kabler 

El.-kabler 

GULE 

RØDE 

ND 110 mm PVC/PP-rør SN8. 

ND 110 mm PVC/PP-rør SN8. 

http://www.va-norm.no/


1. Tilbakefylling av matjord.
2. Ved veioverbygning, se veimyndighetens krav.
3. Fiberduk mot veioverbygning, se kap. 4.1 og 4.2.
4. Tilbakefylling/komprimering, tilstedeværende sorterte masser.  Maks.

steinstørrelse skal ikke overstige 30 cm. Frostsikring må vurderes, se avsnitt
nedenfor, samt kapittel 4.1 og 4.2.

5. Fiberduk bruksklasse 2 iht. NorGeoSpec. Duk skal overlappe 0,5 m i skjøter.
6. Omfylling, knuste masser 4 - 16 mm (*).
7. Fundament, knuste masser 4 - 16 mm.
8. Ev. bunnforsterkning.  Maskinkult, steinstørrelse inntil 120 mm, eller

magerbetong.
* I spesielle situasjoner kan rørprodusentens anvisninger til omfyllingsmasser

tas opp til vurdering med kommunen.
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Røravstand: Horisontal og vertikal avstand mellom rør avhenger av blant annet
rørdimensjon og grøfteutforming, jf. NS 3070. Se ev. også VA/miljøblad nr. 5 og 6.

Frostsikring: Ved tilbakefylling med masser med dårlig isolasjonsevne (punkt 4), må
det etableres et telebrytende (isolerende) lag med tykkelse 30 - 50 cm.
Telebrytende lag kan bestå av leire, uharpet grus, knuste masser 0 - 60 mm, eller
tette masser, etter avtale med kommunen.

65

bruksklasse 2 iht. NorGeoSpec

Tittel Dato

Målestokk

VA-NORM

Ark

A4

1991

1:20

Tegnet av

Type Revidert av

Prinsippskisse

Grøftesnitt

Vedlegg 4.02
Rev. dato

05.03.20

-

NBM

http://www.va-blad.no/387/
http://www.va-blad.no/grofteutforelse-fleksible-ror/
https://www.dahl.no/bransje/bd-geo/produkter/fiberduk/generelt-om-fiberduk/


HOLMESTRAND 
KOMMUNE 

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR 
UTFØRLESE AV GRUNNUNDERSØKELSER I 
FOBINDELSE MED VA-ANLEGG 

Tegn.dato: Januar ’91 
Revidert: Oktober 2014 
Sign: CR 
Målestokk: --- 

Vedlegg 2.10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV 
GRUNNUNDERSØKELSER I 

FORBINDELSE MED VA-ANLEGG 
 
 
 
 

Oslo 21 september 1990 

Rolf Lauritzsen 



HOLMESTRAND 
KOMMUNE 

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR 
UTFØRLESE AV GRUNNUNDERSØKELSER I 
FOBINDELSE MED VA-ANLEGG 

Tegn.dato: Januar ’91 
Revidert: Oktober 2014 
Sign: CR 
Målestokk: --- 

Vedlegg 2.10 

 

 

 
 
 
 

1 Generelt 
 

Hensikten med å utføre grunnundersøkelser for VA-anlegg er å gi grunnlagsdata for valg og prosjektering 
av den teknisk og økonomisk optimale løsning, samt å sikre at lover og forskrifter er overholdt. 

 
Grunnundersøkelsen skal kartlegge jordartenes lagdeling og nivået for grunnvannsstanden, videre skal den 
gi geotekniske parametre for prosjekteringen og om mulig avdekke fysiske hindringer i grunnen. 

 
De geotekniske parametrene som er viktigst er romvekt og udrenert skjærstyrke i leire og romvekt og 
grunnvannstand i sand. Forøvrig vil det være av interesse å vite leirens vanninnhold, sands relative 
lagringsfasthet og innhold av humus. Poretrykk i sandlag som ligger i leire eller i vannførende lag over fjell 
kan også få betydning for utførelsen av VA-anlegg. 

 
 
 

2 Problemstillinger og forslag til grunnundersøkelsesprogram 
 

2.1 Åpne grøfter 
Med åpne grøfter menes både åpen, uavsti vet, grøft, grøft sikret med 
grøftekasse og spuntet grøft. Behovet for grunnundersøkelser øker med økende grøftedybde og arbeidets 
vanskel ighetsgrad. 

 
Arbeidstilsynets forskrifter for graving og avstiving av grøfter, setter krav til grunnundersøkelser og 
dokumentasjon. Spesielle regler gjelder for graving i skråning eller i nærheten av konstruksjoner og 
fyllinger. 
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• Grunne grøfter, dybde < 2 m 
Graving av grunne grøfter er kun problematisk dersom grunnen består av sand eller silt og 
gravenivået ligger lavere enn grunnvannstanden. Forskriftene krever hverken planer eller 
dokumentasjon og grunnundersøkelser utføres bare i spesielle 
tilfeller. Orienterende undersøkelse med traktorgraver vil eventuelt være tilstrekkelig. 

 
• Middels dype grøfter, dybde 2-3 m 

Graving av middel s dype grøfter kan være problematisk av samme 
grunn som over, men også dersom grunnen består av meget bløt leire. For grøfter dypere 
enn 2 m krever forskriftene at det utarbeides planer. Planen skal vise lengdeprofil med 
beskrivel se av jordarter ned til minst 1 m under grøftebunn. Det kan være tilstrekkelig at 
grunnforholdene er kjent fra tidligere arbeider eller grunnundersøkelser i området. 
Prøvegraving med traktorgraver eller skovlboringer med representative prøver ned til 4 m 
dybde for hver ca. 100 m anses tilstrekkelig. 

 
• I spesielle tilfeller hvor bløt leire, høy grunnvannstand o.1 . blir avdekket, kan det bl i 

aktuelt å utføre en regulær grunnundersøkel se, se nedenfor . 
 

• Dype grøfter, dybde >3 m 
Sikring av dype grøfter skal beregnes og dokumenteres hva enten grunnen består av sand, 
silt eller leire. En grunnundersøkelse bestående av sonderboring, fortrinnsvis CPT, og 
prøvetaking ned til grøftebunn +50% bør utføres for hver ca. 100 m grøft. Ved 
endringer i grunnforholdene må undersøkelsen utvides. Vannførende lag og grunnvannstand 
søkes kartlagt ved undersøkelsen. Dersom det oppdages eller en har mistanke om artesisk 
vanntrykk, vannførende lag el.l. må dette undersøkes og vurderes nærmere. 

 

2.2 Rørpressing/rørboring 
Detaljert kartlegging av grunnforholdene er viktigst for rørpressing. For etablering av kummer er 
behovet selvfølgelig like stort ved begge metoder . De viktigste forholdene som må klarlegges er 
beliggenhet av grunnvannstand og om massene er inhomogene, f.eks. overgang fra sand til leire, 
vannførende sandlag i leire o.1. 

 
På strekninger hvor rørpressing kan bli aktuelt blir undersøkelsesprogrammet mest omfattende. 
Fronten av presseutstyret kan velges for å gå enten i sand eller i bløt leire, men kan ikke klare begge 
deler. Det er derfor essensielt at grunnforholdene er like på hver enkelt av de aktuelle 
pressestrekningene . 

 
Plutselige endringer i grunnforholdene kan skyldes sandfylte hekkedaler eller rasmasser fra tidligere 
ras. En gammel hekkedal vil ha dalsider med helning mellom 1:2 og 1:3. For at den skal gå ned i 
f.eks. 5 m dybde, må den være minst 25 m bred •. Gamle leirras vil også ha en utstrekning av minst 
den samme størrelsesorden. 
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Ideelt sett skulle en grunnundersøkelse også avdekke alle mulige punkthindringer i traseen. 
Punkthindringer av typen peler, spuntnåler og droppstein vil det i praksis være umulig å finne med 
boringer . Ved hjelp av seismikk, en såkalt georadar, er det en mulighet for å påvise slike 
gjenstander. 

 
Disse punkthindringene betinger ikke skifte av utstyr. De må tas hånd om der de måtte finnes og 
fjernes før arbeidet kan fortsette . 

 
Før rørpressing/rørboring foreslås følgende grunnundersøkelsesprogram : 

 
1. Georadarundersøkelse langs traseen. 

 
2. Sonderboring med CPT-utstyr til aktuell ledningsdybde +50% for hver 25 ml 

• 

3. Prøveserie til aktuell kumdybde +50% ved hver kum. Minimumsavstand mellom prøveserier 
ca. 100 m . Ved endringer i grunnforholdene må undersøkelsen utvides. Vannførende lag og 
grunnvannstand søkes kartlagt ved undersøkelsen. 
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1 Forord 

For å hjelpe huseiere og utbyggere, samt for å lette saksbehandlingen i kommunene, er det i regi av 
Godt Vann Drammensregionen (GVD) laget retningslinjer for vannforsyning til vanlig brannslokking 
og til sprinkleranlegg. 
 

Retningslinjene er laget av representanter for brannvesenet, VA-etatene samt plan- og 
bygningsmyndighetene, som er de kommunale myndighetene som forvalter regelverket på dette 
området. Retningslinjene er også laget for å informere om de krav vannverkene må stille for å sikre 
trygg drikkevannskvalitet, hvilket er hovedhensikten med vannforsyningen. 
 

Retningslinjene er laget gjennom et samarbeid over flere år, og etter kontakt med nasjonale og 
internasjonale myndigheter og interesseorganisasjoner. Retningslinjene forsøker å avveie og 
samordne de mange interesser og hensyn som hittil har blitt håndtert sektorvis, og med til dels for 
lite samarbeid mellom vannverkene, brannvesenet og plan-/bygningsetatene. 
 

Kommunene i det regionale samarbeidsprogrammet GVD har gjennomført modellberegninger av 

kapasiteten i vannledningsnettet. Det er også utarbeidet kapasitetskart for den offentlige 

vannforsyningen i kommunene basert på disse modellberegningene.  
 

Mange områder har privat vannforsyning. Retningslinjene er primært laget for å ivareta de 

kommunale vannverkenes behov og interesser. Likevel anbefales de private fellesvannverkene å 

legge retningslinjene til grunn for sin virksomhet, blant annet for sprinkleranlegg. Ved 

byggesaksbehandlingen vil det bli satt de samme krav til slokkevann uavhengig av om 

vannforsyningen er kommunal eller privat.  
 

Tilsvarende gjelder også ved endringer i vannforsyningen, for eksempel ved ledningsfornyelser.  
 

Forskriften om Brannforebygging kom i ny utgave fra januar 2016. I oppfølgingen av denne laget DSB 

(Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) i august 2016 en svært viktig veiledning som 

presiserer og tydeliggjør kommunens generelle rolle og vannverkenes rolle. Det vises til veiledningen 

til § 21 «Vannforsyning» i forskriften. Veiledningen kan lastes ned her: 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-

brannforebygging/. Det vises for øvrig til www.dsb.no . 
 

Disse presiseringene og endringene er hovedgrunnen til at GVDs retningslinjer fra juni 2011 ble 

revidert i 2017.  

Byggteknisk forskrift kom i ny utgave i 2017, og denne er implementert. Det er ikke ventet endringer 

angående slokkevann i Kommunalforlagets forslag til nye «Standard abonnementsvilkår for vann og 

avløp» som har vært på høring høsten 2016.  

Det vises for øvrig til VA-Miljøblad nr. 82 og til Norsk Vanns rapport 2016/218 «Vann til brannslokking 

og sprinkleranlegg».  
 

Retningslinjene vil bli revurdert på bakgrunn av endringer i nasjonale forskrifter eller endringer i 

normer og standarder. Forslag til endringer kan meldes til Godt Vann Drammensregionen. 
 

I 2020 ble avsnitt 3.2 endret. Modellberegninger av tilgjengelig slokkevann skal nå ta hensyn til trykk i 

høyereliggende områder i samme trykksone, Ikke bare i uttakspunktet.  I tillegg er det foretatt 

kosmetiske endringer som følge av kommunesammenslåingen. 

 

Drammen 2020 

GVD, c/o Glitrevannverket IKS, 32 25 42 00, gvd@glitre.no    www.godtvann.no  

http://www.va-norm.no/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
http://www.dsb.no/
mailto:gvd@glitre.no
http://www.godtvann.no/
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2 Lover, forskrifter og annen bakgrunn for retningslinjene 

 

2.1 Plan og bygningsloven med forskrifter   

§ 27-1. Vannforsyning  

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det 

er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. 

 

Tilhørende forskrifter: 

Byggteknisk forskrift med veileder (TEK 17) 

Byggesaksforskrift med veileder  

 

2.2 Lov om brann- og eksplosjonsvern 

§ 14. Ytterligere sikringstiltak og beredskap  

Kommunen kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, 
opplag, områder, tunneler m.m.  

 

2.3 Forskrift om brannforebygging med veileder 

§21 Vannforsyning 

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i 

tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. 

I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens 

brannvesen disponerer passende tankbil. 

I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at 

det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

Denne ordlyden kan gi inntrykk av at det er kommunen selv som skal besørge og bekoste nødvendig 

slokkevannforsyning. Det er imidlertid ikke tilfelle, hvilket presiseres i veiledningen fra DSB til 

tolkning av § 21 (se også link til veiledningen på forrige side). Utdrag fra veiledningen: 

 

Hvorfor er det krav til vannforsyning? 

Å slokke brann på et så tidlig stadium som mulig vil være avhengig av både tilfredsstillende 

vannforsyning, rask utrykningstid og gode brannforebyggende barrierer i byggverket. 

Fjerner eller reduserer du vannforsyningen vil muligheten til å slokke brannen reduseres eller 

bli helt umulig. Vannforsyningen er derfor meget viktig og avgjørende faktor for å ivareta 

beredskapen som samfunnet forventer. 

 

Hvem er ansvarlig for vannforsyningen? 

Kommunen har et overordnet ansvar for at det etableres tilstrekkelig med slokkevann og 

vannmengder for automatiske slokkeanlegg der dette er aktuelt. Dette betyr ikke at det er 
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kommunen nødvendigvis som skal stå for gjennomføringen og kostnaden ved etablering av 

slik vannforsyning. 

I planbestemmelser bør det vurderes innført betingelser om at tiltakshaver/eier selv har 

ansvar for å etablere tilførsel av større vannmengder til sprinkleranlegg med f.eks. vann fra 

basseng eller åpen kilde, dersom byggverket som følge av stor takhøyde, høy 

brannbelastning, lagring i høye reoler eller lignende krever dette. 

Ansvarlig prosjekterende må alltid avklare med kommunen hvilke vannmengder som kan 

leveres til aktuelt byggverk, før endelig brannstrategi legges til grunn for prosjekteringen. 

Der det er klart at etablert vannforsyning ikke er tilstrekkelig, må tilfredsstillende 

vannforsyning etableres eller tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå etableres på annen 

måte. 

Hvordan etablere vannforsyning? 

Behovet for slokkevann bør inngå i kommunens ROS-analyse, ref. brann- og 

eksplosjonsvernlovens § 9, og tiltak bør iverksettes i henhold til analysen. 

Ved regulering av nye utbyggingsområder, må kommunen påse at vannforsyningen til 

automatiske slokkeanlegg er del av rammeforutsetningene for byggetillatelse før de blir 

prosjektert og etablert. 

Nødvendig vannmengde, trykk etc. for automatiske slokkeanlegg vil være avhengig av 

objekttype og utløsningsareal. Kommunen bør ha oppdatert dokumentasjon om tilgjengelig 

slokkevannsforsyning, som stilles til rådighet for ansvarlig prosjekterende i byggesaker. 

Det er viktig å se brannvesenets behov for slokkevann og nødvendig vannbehov til 

automatiske slokkeanlegg i en sammenheng. 

Kommunen må ha gode rutiner for hvordan de skal ivareta sitt overordnede ansvar 

vedrørende slokkevann og vann til automatiske slokkeanlegg. Slike rutiner kan være et 

verktøy for samarbeid mellom de kommunale etatene som forvalter brannmyndighet, vann- 

og avløp, bygningsmyndighet og planmyndighet, og sørge for at etatene opptrer enhetlig 

med hensyn til forvaltning av brannslokkevann. 

Forskrift om brannforebygging gir kommunen anledning til å sette krav om at tiltakshaver sørger for 

alternative bygningsmessige eller vannforsyningsmessige sikringstiltak i de tilfeller der den 

alminnelige vannforsyningen ikke er tilstrekkelig. 
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2.4 Viktige prinsipper 

Abonnentenes betaling av tilknytningsgebyr og årsgebyr for vannforsyning går til selvkostfinansiering 

av utbygging, drift og vedlikehold av et vannforsyningssystem som også brukes til brannslokking. 

Utgangspunktet er at den alminnelige vannforsyningen, både fra kommunale og private vannverk, 

står til disposisjon for bruk til vanlig brannslokking og til brannslokking ved hjelp av sprinkleranlegg.  

 

Kommunene skal sikre en tilstrekkelig og forutsigbar forsyningskapasitet, inkl. slokkevann for 

brannvesenet og vann til sprinkleranlegg, med tilfredsstillende drikkevannskvalitet (blant annet uten 

risiko for kloakkinnsug på nettet), med en optimal ressursbruk. Det er derfor behov for avklaringer og 

presiseringer av regelverket og praksisen i kommunene. 

 

En retningslinje viser én måte å tilfredsstille forskriftens krav. Dersom nødvendig sikkerhet kan 

dokumenteres ved andre løsninger enn de som er beskrevet i retningslinjene, kan myndigheten 

akseptere disse. På denne måten blir retningslinjene en faglig og juridisk veiledning, men uten å være 

så fastlåst at man hindres fra å benytte lokale gode løsninger, tilpasninger og faglig sunn fornuft.   

 

Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i disse kildene, i slik prioritert rekkefølge: 

a) Lover og forskrifter som angitt foran inklusive veiledningen til «Forskrift om 
brannforebygging» og «Byggteknisk forskrift» - TEK 17 inkl. veiledning. 

b) Kommunens Avtalevilkår for Vannforsyning og Avløp (standardvilkår mellom 
abonnenten og kommunen som vare- og tjenesteleverandør).  

c) Kommunens tekniske normer for hovedanlegg for vannforsyning og avløp (VA-normer) 
d) VA-Miljøblad nr. 82 som angir: 

- Fortolkninger av forebyggendeforskriften mht. kommunens og vannverkets ansvar. 
- Dimensjonerende vannmengder. 
- Praktiske råd og fremgangsmåter ved planlegging av slokkevannstilførselen.  

 

Alle utbyggere bør tidligst mulig ta kontakt med vann- og avløpsetaten i kommunen. Kommunen 

trenger informasjon om behovene og planene for slokkevann, overvannshåndtering og tilknytninger 

til ledningsnettet for generelle vann- og avløpstjenester. Kommunen kan vurdere vannforsyningen og 

få modellberegnet slokkevannkapasiteten i området. Utbygger må avklare tilkoblingsløsningen med 

kommunen på et tidlig tidspunkt i planleggingen. 

 

Utbyggere bør også sette seg inn i kommuneplanbestemmelsene og eventuelle 

reguleringsbestemmelser for vannspørsmål, herunder slokkevann. I Drammensregionen er det felles 

VA-norm som skal legges til grunn for utbygginger av anlegg som kommunen skal overta. Det vises til 

www.va-norm.no og dessuten til hjemmesidene for den respektive kommune. 

 

Tiltakshaver/utbygger anbefales å kontakte kommunen, enten byggesakskontoret eller kommunens 

VA-avdeling så tidlig som mulig ved vurderinger knyttet til slokkevann og sprinkleranlegg.  

 

Kommunen bør gjøre følgende for å sikre slokkevannforsyningen: 

- Utarbeide og holde á jour kart over ledningsnettet med markering av ledningsdimensjoner, 

trykksoner, uttaksmuligheter osv. 

- Merke slokkevannuttakene. 

http://www.va-norm.no/
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- Kontrollere brannkummer, brannventiler og hydranter med vekt på funksjonssikkerhet med 

tanke på blant annet korrosjon, frost og gjengroing. 

- Foreta periodiske kapasitetsvurderinger, modellberegninger og eventuelt tappeprøver for 

kontroll av forsyningskapasiteten.  

 

I Drammensregionen brukes normalt brannkummer i tettbygd strøk. Kravet til brannventiler er at det 

skal være et visst trykktap gjennom ventilen for å sikre tilstrekkelig overtrykk i vannverkets 

ledningssystem. Dette reduserer faren for undertrykk høyere opp i ledningsnettet og derved fare for 

innsug av forurensinger. 

 

Kommunen, med bistand fra GVD-samarbeidet, kan gjennomføre modellberegninger som 

retningsgivende for slokkevannkapasiteten til vanlig brannslokking eller til sprinkleranlegg. For 

normale kapasitetsberegninger beregnes ingen vederlag eller gebyrer. 
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3 Retningslinjer for slokkevannforsyning i Drammensregionen 

 

1. Disse retningslinjer legges til grunn ved: 

- Kommunens planlegging, utbygging og oppgradering av den kommunale vannforsyningen. 

- Kommunens reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling 

- Tiltakshaveres og utbyggeres planlegging av byggetiltak, brannsikring, sprinkleranlegg og 

slokkevannforsyningen. 

- Etablering av midlertidig vannforsyning for anleggsvirksomhet og/eller for midlertidig 

vannforsyning som også må omfatte slokkevann. 

 

 

2. Kommunen, med bistand fra GVD-samarbeidet, kan gi uttalelse om vannforsyningens kapasitet 

for slokkevann, basert på modellberegninger, målinger og erfaringer.  

 

Med vannforsyningskapasitet menes leveringsmengde ved et resttrykk på ledningsnettet på 1,0 

bar, målt på det sted i trykksonen som får lavest trykk på grunn av slokkevannsuttaket. 

 

Ved beregninger av leveringskapasitet legges vanligvis maksimalt timeforbruk i 

gjennomsnittsdøgnet til grunn for det øvrige forbruket. Time- og døgnfaktorene fastsettes av 

kommunen ved skjønn for det aktuelle forsyningsområdet. Det forutsettes at hele 

ledningssystemet er i normal drift.  

 

 

3. Hvis ikke annet er bestemt eller avtalt, skal minimum følgende slokkevannkapasitet være 

tilgjengelig: 

 

- Minst 20 l/s i småhusbebyggelse. 
- Minst 50 l/s fordelt på minst to uttak i områder med annen bebyggelse. 
 

Dette er samme krav som i Byggteknisk forskrift TEK 17, Veiledning, preaksepterte løsninger 

vannforsyning. § 11-17. 

 

Det er i alle tilfeller tiltakshavers ansvar å sørge for at myndighetenes krav til brannsikring er 

ivaretatt. Dersom slokkevannkapasiteten ikke er tilstrekkelig, må tiltakshaver derfor sørge for 

supplerende eller alternative tiltak, og avklare disse med brannvesenet.  

 

Fordelingen på antall uttak samt plassering av slokkevannuttak må vurderes i planleggingen, jfr. 

pkt.6. Det vises også til VA-normene. Tosidig forsyning bør tilstrebes. 

 

Det er tilstrekkelig å prosjektere vannforsyningen for enten sprinkleranlegg eller brannvesenets 

slokkevannbehov, alt etter hva som krever den største vannmengden.  

Kommunen har ikke ansvar for at denne slokkevannkapasiteten er tilgjengelig i alle deler av 

ledningsnettet, jfr. kommunens Avtalevilkår for Vannforsyning og Avløp, pkt. 5.2.3 og 5.2.5.3. 
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Kommunen vurderer slokkevannsituasjonen ved regulerings- og byggesaksbehandlingen. 

Dersom disse vannbehovene ikke kan dekkes med direkte uttak fra kommunens ledningsnett, 

må bruk av basseng, alternativ vannkilde eller en annen brannsikring av bygningen vurderes av 

tiltakshaveren.  

 

Fravikes ytelser gitt i veiledning til byggteknisk forskrift, må det fremlegges særskilt 

dokumentasjon som sannsynliggjør at forskriftens krav til brannsikkerhet oppfylles på annen 

måte. 

 

 

4. Ved større brannrisiko kan kommunen stille ytterligere krav til slokkevannkapasitet eller annen 

brannsikring. I slike tilfeller skal tiltakshaver utarbeide en ROS-analyse som dokumenterer 

nødvendig brannsikring og slokkevannbehovet. 

 

 

5. Slokkevannkapasiteten skal dimensjoneres for den bebyggelse som er planlagt for området. I 

eksisterende boligområder med liten spredningsfare, f.eks. småhusbebyggelse med avstand 

mellom hus ≥ 8 m og gårdsbruk, kan vannbehovet på 20 l/s fravikes dersom brannvesenet 

disponerer tankbil. Kommunen angir nærmere hvilke områder dette gjelder. Det vises også til 

VA-miljøblad nr. 82, pkt.3.5.1 

 

Det kan være vanskelig å gi nøyaktig definisjon av småhusbebyggelse og liten spredningsfare. I 

slike tvilstilfeller må definisjonene avklares med byggesaksavdelingen og/eller brannvesenet. 

 

 

6. Plasseringen av slokkevannuttak må vurderes på bakgrunn av forholdene på stedet. Det normale 

er at avgreninger på det offentlige vannledningsnettet skjer i kummer og at alle disse kummene 

utstyres med brannventil.  

 

Vanligvis gjelder følgende: I områder med småhusbebyggelse med avstand mellom hus større 

enn 8 meter skal avstand mellom nærmeste slokkevannuttak og inngang til hovedangrepsvei for 

slokkingen ikke overskride 75 meter. For andre bygg bør denne avstanden ikke overskride 50 

meter.  

 

Ved regulering eller utbygging av områder med industrianlegg, store og kompliserte bygninger 

osv. må utbygger dokumentere plassering og antall slokkevannuttak og legge fram dette som en 

del av plan-/ byggesaken.  

 

Ved større brannrisiko kan kommunen skjerpe avstandskravene ytterligere. For plassering av 

slokkevannuttak samt utforming av disse, vises til kommunale VA-normer og veiledningen til 

Byggteknisk forskrift. 
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4 Retningslinjer for vannforsyning til sprinkleranlegg 

 

1. Disse retningslinjer gjelder for tilkobling av sprinkleranlegg til kommunal vannforsyning i 

Drammensregionen. Det anbefales at private vannverk benytter tilsvarende regler. 

 

 

2. Enhver abonnent har rett til å koble sprinkleranlegg til vannforsyningssystemet, men kommunen 

kan ikke garantere forsyningssikkerheten og kapasiteten til enhver tid, jfr. Kommunens 

Avtalevilkår for Vannforsyning og Avløp, pkt. 5.2.3 og 5.2.5.3. 

 

Det er tiltakshavers ansvar å sørge for at myndighetenes krav til brannsikring er ivaretatt, også i 

de tilfellene der kapasiteten for sprinkleranlegg ikke er tilstrekkelig, slik at nødvendig sikring må 

ivaretas med alternative tiltak, for eksempel med vannforsyning fra eget basseng. 

 

 

3. Det er tiltakshavers ansvar å planlegge og prosjektere sprinkleranlegg. Anleggene skal 

byggeanmeldes og registreres. 

 

For å sikre vannledningsnettet mot undertrykk i øverste forsyningspunkt i trykksonen kan 

sprinkleranlegg ikke dimensjoneres for høyere vannuttak og/eller trykk fra vannledningsnettet 

enn det kommunen oppgir, basert på modellberegninger og vurderinger. Kommunens erklæring 

om kapasitets- og trykkforhold inngår i det formelle prosjekteringsgrunnlaget for 

sprinkleranlegget. 

 

 

4. Kommunen, med bistand fra GVD-samarbeidet, kan gi uttalelse om vannforsyningens kapasitet 

for slokkevann, basert på modellberegninger, målinger og erfaringer.  

 

Med vannforsyningskapasitet menes leveringsmengde ved et resttrykk på ledningsnettet på 1,0 

bar, målt på det sted i trykksonen som får lavest trykk på grunn av slokkevannsuttaket. 

 

Ved beregninger av leveringskapasitet legges vanligvis maksimalt timeforbruk i 

gjennomsnittsdøgnet til grunn for det øvrige forbruket. Time- og døgnfaktorene fastsettes av 

vannverket ved skjønn for det aktuelle forsyningsområdet. Det forutsettes at hele 

ledningssystemet er i normal drift.  

 

 

5. Tappeprøver kan være aktuelt som grunnlag for å vurdere forsyningskapasiteten eller for å 

verifisere modellberegninger av ledningsnettets kapasitet. Hvis kommunen tillater tappeprøver, 

skal dette på store anlegg normalt ikke skje til full kapasitet, men for å få punkter på 

trykkfallskurven slik at maksimal kapasitet kan modellberegnes. (NS-EN 12845 krever tapping til 

krevet kapasitet minst én gang. Hvis dette ikke oppnås pga. manglende kapasitet, må en finne 

andre løsninger, for eksempel lokalt basseng). 
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Det understrekes at tappeprøver som gjøres på tidspunkt med begrenset øvrig tapping fra 

vannforsyningssystemet, har begrenset verdi, og at modellberegninger derfor anbefales.  

 

Planleggere, eiere eller kontrollører av sprinkelanlegg tillates bare å utføre tappeprøver etter 

særskilt skriftlig tillatelse til dette fra kommunen i hvert enkelt tilfelle. Før tappeprøver 

bestemmer kommunen: 

- Maksimal tappevannføring og krav til måling av vannføringen. 

- Nødvendig åpningstid og lukketid for tappeventilen for å unngå skadelige trykkstøt. 

- Plassering av og type trykkmålere på ledningsnettet. 

- Tidspunktet for tappeprøven.  

 

 

6. For å unngå svekket vannkvalitet på grunn av at vann til sprinkleranlegget står stille i lang tid, 
bør det vurderes om innlegget fra ledningsnettet bør være felles for sprinkleranlegget og den 
vanlige forsyningen. Ved lange og store sprinklerledninger kan det være argumenter mot dette 
på grunn av tilsvarende lange oppholdstider i en felles vannledning for sprinkleranlegg og 
forbruksvann. 

 
Avgrening fra felles vannledning skjer i så fall innomhus med vannmåler for vanlig forbruk. På 
anlegg med sprinklerventil med diameter > DN 50 tillates ikke vannmåler. Vannmåler for 
prøvetapping skal være montert på egen grenledning for slik tapping. Det kreves alarm som 
varsler trykkfall. Derved sikres urettmessig vannuttak fra sprinklernettet. Sprinklerregelverket 
krever også slik alarm. 

 
 
7. Sprinkleranlegg som forsynes fra egen vanntank, basseng og/eller fra annen vannkilde enn 

vannverksledning, tillates ikke samtidig å ha direkte tilkobling til vannledningsnettet. I slike 

tilfeller skal vannforsyningen enten levere til trykkløst basseng eller være atskilt fra alternativ 

forsyning. 

 

Sprinkleranlegg som er koblet til kommunalt ledningsnett, skal være isolert fra dette med 

dobbel tilbakeslagsventil, jfr. NS-EN 1717 pkt. 5.2.2 kategori 2. 

 

I særskilte tilfeller kan utvidet sikring iht. NS-EN 1717, pkt. 5.2.4 kategori 4 være aktuelt for å 

sikre mot tilbakesug til ledningsnettet. Slike særskilte krav gjelder blant annet sprinkleranlegg 

som er fylt med frostvæske eller annet som kan forurense drikkevannet. 

 

Det må ikke benyttes frostvæske i en konsentrasjon som er brennbar eller kan ha betydelig 

helseskadelig effekt.   

 

 

8. Ved midlertidige eller permanente endringer av forhold som påvirker trykk eller kapasitet i 

vannforsyningssystemet, skal eiere av sprinkleranlegg og brannvesenet så vidt mulig varsles. 

Likeledes skal huseier varsle bygningsmyndighetene dersom slokkevannforholdene endres som 

følge av tiltak fra huseier. 
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9. Sprinkleranlegg for brannslokking skal omsøkes etter kommunens Avtalevilkår for Vannforsyning 

og Avløp og bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

 

 

10. Alle sprinkleranlegg skal ha avstengningsventil på utsiden av bygget slik at forsyningen til 

sprinkleranlegget kan stenges eller strupes for å sikre alternativ slokkevannforsyning og/eller 

begrense vannskader. Ventilen skal monteres i tilstrekkelig avstand fra brannobjektet, slik at 

ventilen kan stenges selv om huset er overtent, og ha visning på åpningsgraden.  

 

På grenledning til sprinkleranlegg skal avgrening med ventil plasseres i kum på den offentlige 

hovedvannledningen.  
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Generelt 
 

Dette vedlegget angir krav til utforming av vannkummer og slokkevannsuttak. I denne utgaven er alle 
relevante vedlegg som omhandler vannkummer og slokkevannsuttak samlet og oppdatert. Det er 
også laget noen nye tegninger. 

 
Tegningene er i målestokk 1:20 ved A4-utskrift, med mindre annet er oppgitt. 
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Komponentliste for armatur i vannkum 

 
 

  Komponent  Kommentar/type  
1  Brannventil m/brannventilsikring og 

beskyttelseskappe 
2  Ventilkryss/ventil-T Kontrolluttak min. 32 mm: 

skråstilte serviceventiler på krysset eller 
uttak på mellomring. 

3  Flensekryss/flense-T med forankringsører og 
100 mm brannventilavstikker 

4  Sluseventil Må monteres under sikkerhetsventil i 
trykkreduksjonskummer. 

5  Konsoll iht. VA/miljø-blad 112 OBS: De ulike konsollene har ulik 
byggehøyde og utforming og må passe 
til valgt armatur. Leveres ferdig montert 
fra fabrikk. 

6  Flensemuffe med pakning tilpasset rørmaterialet For støpejernsrør: 
Ø 150, 200 og 250: Tyton kort type 
Ø 100 og 300: Tyton standard 

6A  Flensebend 11 ¼° - 22 ½° - 45° - 90° 

7  Skjøtemuffe med pakning tilpasset rørmaterialet Ikke strekkfast. Skjøtemuffer skal være 
boltefri. Alternativ løsning må avtales 
med kommunen. 

7A  Muffebend 11 ¼° - 22 ½° - 45° - 90° 

8  Dobbeltmuffe PVC Plasseres rett på utsiden av kumvegg. 

9  Reduksjonsflens 

10  Blindflens 

11  Flenseovergang eller blindflens med gjengefritt 
uttak med overgang tilpasset rørmateriale 

Bruk av flenseovergang eller blindflens 
med uttak avhenger av dimensjon. 

12  Kalibrert rør med epoxy inn- og utvendig Ø 150, 200 og 250: L=800 
Ø 300: L=1000 

13  Combipakning F911 

14  AR-pakning F910 

15  PE-krage for speilsveis 

16  Lufteventil Se side 6. 

17  Mellomring med gjengefri avstikker Mellomring monteres på utsiden av 
ventilkrysset dersom serviceventilen er 
mindre enn 32 mm. 

18  Kuleventil med kort spindel, avsinkingsbestandig 

19  Forankring av aksialkrefter i PE-ledning utenfor 
kum. 

For forankringsmetode, se VA/Miljø- 
blad nr. 96, ev. også eget vedlegg. 

20  Reduksjonsventil Se tabell Trykkregulering av 
vannledningsnettet 
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 21  
 

22  
 

23  
 

24  
25  

 

26  
27  

Slamsamler Se tabell Trykkregulering av 
vannledningsnettet 

Vannmåler 

Flenserør 
Type PZ/F3 Innbyggingsstykke 

Se tabell Trykkregulering av 
vannledningsnettet 

Lufterør (ett i topp og ett i bunn av kum). 
Avsluttes med svanehals ca. 1,2 m over terreng. 

Monteres på mellomring eller 
serviceventil, se egen detalj side 13. 

Trykktransmitter 

Se tabell Trykkregulering av 
vannledningsnettet 

Sikkerhetsventil 
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Vannkum – prinsippskisse 
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Vannkum med brannventil - snitt 
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Lufteventil 

 

 
Kommune Krav 
Drammen Lufteventil skal være helautomatisk og minimum dobbeltvirkende med 

tilbakeslagssikring. 
Type: Triovent (1 1/2” og 2”) eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

Hurum Lufteventil skal være helautomatisk og minimum dobbeltvirkende. Ved fare for høy 
grunnvannstand, skal ventilen ha tilbakeslagssikring. 
Type: Ari Barak eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

Lier Lufteventil skal være helautomatisk og minimum dobbeltvirkende. Ved fare for høy 
grunnvannstand, skal ventilen ha tilbakeslagssikring. 
Type: Ari Barak eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

Modum  

Nedre 
Eiker 

 

Røyken Lufteventil skal være helautomatisk og minimum dobbeltvirkende. Ved fare for høy 
grunnvannstand, skal ventilen ha tilbakeslagssikring. 
Type: Ari Barak eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

Sande  

Svelvik Lufteventil skal være helautomatisk og minimum dobbeltvirkende med 
tilbakeslagssikring. 
Type: Triovent (1 1/2” og 2”) eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

Øvre Eiker Lufteventil skal være helautomatisk og minimum dobbeltvirkende. Ved fare for høy 
grunnvannstand, skal ventilen ha tilbakeslagssikring. 
Type: Ari Barak eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

 

OBS: På vannledninger med større diameter enn 250 mm, må ventil beregnes. 
 

Figuren nedenfor viser eksempel på montering av lufteventil. 
Lufteventilen plasseres på gjengefri mellomring under brannventil. 
Tegningen er ikke i målestokk. 
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Prinsipper for slokkevannsuttak 

 
 
 
 

Brannventil 
• Normal utførelse 
• Brannventil bygget inn sammen med øvrig 

kumarmatur. 
• For plassering av brannventil i kum, se side 5. 

 
 
 
 
 
 
 

Kumhydrant/nedgravd brannpost 
• Kan benyttes når vannledning ligger under 

grunnvannsnivået. Løsningen må avtales med 
kommunen. 

• Kumhydrant etableres som forlenget system under 
mannhullet, se side 9. 

• Skal avtales og godkjennes av VA-virksomheten i 
kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

 
 
 
 
 

 
Hydrant 

• Benyttes når brannvesenet stiller krav om 
slokkevannsuttak over terreng. 

• Se prinsippskisse og krav på side 8. 
• Skal avtales og godkjennes av VA-virksomheten i 

kommunen i hvert enkelt tilfelle. 
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Nedgravd brannpost, teleskopisk – må avtales med kommunen 
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Brannhydrant – må avtales med kommunen 
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Trykkregulering av vannledningsnettet 

 
Stasjoner for trykkreduksjon og trykkøkningsanlegg på vannledningsnettet skal detaljprosjekteres og 
godkjennes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

 
Generelt gjelder følgende: 

 
 

Adkomst Godkjent nedstigningsleider/stige monteres. 
Trykkreduksjonskummer kan ha adkomst via kumlokk, "Vinterhatt" DN 
1200 mm GRP-deksel/ (Grønn - Fargekode RAL 6012) over mannhull, eller 
større overbygg. "Vinterhatt" sikres utvendig ved bruk av 
sikkerhetslenke/kjetting og hengelås. 
Trykkøkningsstasjoner: Plasseres utenfor gate/fortau med overbygg og 
parkeringsplass for bil. 

Utforming Prefabrikkert eller plasstøpte kummer avhengig av plassbehov og utstyr. 
Plasstøpte kummer skal være armert og ha demonterbart dekke lagt an på 
vegger med gummipakning. For adkomst støpes inn DN 1000 mm kumring, 
påmontert DN 1000 mm topplate med eksentrisk mannhull. 

Automatikk Tilrettelagt for styring/overvåking. Se egne vedlegg for elektro og 
automasjon. 

Installasjoner for 
godt arbeidsmiljø 

Trykkøknings-/trykkreduksjonsstasjoner skal ha innlagt arbeidslys, avfukter 
og varmeovn. Ventilasjon av kummer: 2 stk. DN 100 mm "svanehals"-rør i 
syrefast stål, ett fra topp og ett fra bunn i kum. Kanal skal føres ca. 1,2 
meter over terreng. Lakkering (grønn) vurderes utfra plassering og 
omgivelser. Ventilasjon i ev. overbygg: Vifte i vegg. 

Elektroinstallasjoner Se egne vedlegg for elektro og automasjon. 
Rengjøring Spyleslangeinstallasjon som slangetrommel med 1" spyle-slange og 

drenering med god kapasitet. 
Overflatekvalitet Rørdeler og ventiler: Overflatebehandling iht. VA-normens kapittel 5.8 

Armatur. 
Trykkreduksjons- 
ventiler 

Ved feil/svikt skal trykkreduksjonsventilen stenge. Type "Bopp & Reuther" 
eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Sluseventiler monteres på begge 
sider av reduksjonsventilen. Ved lavt forbruk i trykksonen, kan de to 
parallelle reduksjonsventilene ha ulik dimensjon (f.eks. 50 mm på normalt 
forbruk og 100 mm i reserve). Stengt reduksjonsventil må åpne automatisk 
ved høyt forbruk for å sikre tilstrekkelig slokkevannsmengde. 

Sikkerhetsventil Ved feil/svikt skal sikkerhetsventilen åpne. Type "Bopp & Reuther" eller 
tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Minimumsdimensjon er DN 100 mm. 
Avtrekket fra sikkerhetsventilen skal føres til gulv, og klamres. Sluseventil 
monteres foran sikkerhetsventilen. 

Slamsamler Type "Bayard" eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Det monteres 
sluseventiler på begge sider av slamsamler. Slamsamler kan ev. monteres i 
egen kum oppstrøms reduksjonskum. 

Ventiler Alle ventiler skal være høyrelukkende. 
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Trykkreduksjonskum 
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Generelt 
Det skal etableres provisorisk vannforsyning (prov.vann) til, og avløpshåndtering fra alle eiendommer 
som blir berørt av utkobling/stenging av hovedledning. 

 
 
 

Vann 

2.1 Hygiene 

For å sikre god hygiene og vannkvalitet, skal det monteres tilbakestrømssikring i tilkoblingspunktet 
mellom provisorisk vannledning og kommunalt vannledningsnett. Av samme grunn er det like krav til 
desinfeksjon av provisorisk vannforsyning som til permanente anlegg. Se krav i VA-normens kapittel 
5.18 Desinfeksjon. 

 
 

2.2 Tilkobling og legging 

Tilkobling for provisorisk vannforsyning gjøres normalt via mellomring i kommunal vannkum. Det skal 
etableres vannmåler ved tilkoblingspunktet. (Bakgrunnen for kravet om vannmåler er at 
Holmestrand kommune har full vannmålerdekning og alt vann som ikke blir målt, blir regnet som 
lekkasje eller tyveri.) 

 
Provisorisk vannforsyning skal etableres slik at avbrudd i vannforsyningen i anleggsperioden unngås. 
Ved behov for avstenging skal kommunens retningslinjer følges. Vannavstenging bestilles via skjema 
på kommunens nettsider minimum fem dager før gjennomføring, slik at kommunen kan varsle 
berørte abonnenter i god tid. Private aktører har ikke adgang til å gå ned i, eller betjene ventiler i 
kommunale kummer. 

 
Generelt skal provisorisk vannforsyning være tilrettelagt/forberedt for vinterarbeider (isolering, 
tinearrangement og liknende). Frosttapping tillates ikke. 

http://www.va-norm.no/
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 Eventuelt behov for reduksjonsventiler på provisorisk vannforsyning skal vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 

 
Rør og rørdeler som benyttes i provisorisk vannforsyning må være av materialer som er egnet for 
drikkevannsdistribusjon på samme måte som permanent anlegg. Normalt benyttes PE-ledninger. 

  
Av hensyn til både person- og leveringssikkerheten, skal etablert provisorisk vannforsyning generelt 
være sikret mot mekaniske skader og trafikk. Behov og type forankring av provisorisk anlegg vurderes 
utfra bl.a. dimensjon, driftstrykk og trasé. 

 
Provisorisk anlegg må ikke redusere fremkommelighet for 3. person. 

 
 
 

2.3 Drift av provisorisk vannforsyning 

Entreprenør har ansvar for døgnkontinuerlig drift og ettersyn av VA-anlegg på både hoved- og 
stikkledningssystem under byggeperioden. Entreprenør skal ha døgnkontinuerlig 
rørleggervakt/telefonvakt for rask utrykning/utbedring ved driftsforstyrrelser. 

 

2.4 Sårbare abonnenter 

Provisorisk vannforsyning til sårbare abonnenter skal vurderes, selv om vannavbrudd ikke planlegges. 
Med sårbare abonnenter menes blant annet helseinstitusjoner, barnehager, skoler og næringsliv som 
er avhengige av vannforsyning for å opprettholde driften. Ta kontakt med vann- og 
avløpsvirksomheten i kommunen for oversikt over sårbare abonnenter. 

 

2.5 Dimensjonering og behov for slokkevannsuttak i anleggsperioden 

Slokkevannsdekning i anleggsperioden skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det må lages en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for området og brannvesenet må kontaktes på post@drbv.no slik at 
de vet hvilket område som er berørt (markert i kartutsnitt) og i hvilket tidsrom. Dette for at 
brannvesenet skal være forberedt på å ta med tankbil. Ved usikkerhet rundt beredskap, ta kontakt 
med brannvesenets forebyggende avdeling. 

 
 

Avløp 
Spillvann/fellesvann skal ledes i rør om ikke annet er avtalt. Entreprenør skal fortløpende vurdere 
nødvendige tiltak, som provisoriske ledninger og lensing/overpumping. 

 
Den lavest liggende spillvann- og/eller overvannskummen i prosjektet, (første/siste kummen i 
overgangen mellom nyanlegg og eksisterende ledninger,) skal utformes med tom kumbunn slik at 
den kan fungere som et steinfang i anleggsperioden. Når anlegget oppstrøms er ferdig og anlegget 
fungerer iht. prosjektert løsning, skal kummen rengjøres og det støpes renne i kumbunnen. 
Bakgrunnen for dette kravet er å unngå at stein og masser fra åpen grøft kan fraktes inn på 
eksisterende nett med vannstrømmen og skape problemer på uventede steder utenfor 
prosjektområdet. 

http://www.va-norm.no/
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HOLMESTRAND KOMMUNE 
Forankring av trykkledninger, duktilt støpejern 

Tegn.dato: Januar 1991 
Rev . da to: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: Nedfotografert 

Vedlegg 3.28 
(VA-26A) 



Byggemål på forankring av trykkledning PVC i jordgrøft 
Prøvetrykk 15 bar 

Dimensjoner beregnet etter 0,05 MPa jordtrykk og sikkerhetsfaktor 1,5. 

Betongkvalitet :  Fasthetsklasse min. B35 . 

Armer ing : 

Bestandighetsklasse MF45 . 
Maks. steinstørrelse 16 mm. 
Kloridklasse Cl 0,1. 
Min. armeringsoverdekning 50 mm. 
Stålkvalitet B500C. 
Generell armering ø12 c/c 200 #. 

Alle bend på en hovedvannledning skal forankeres med kontaktflate 
mot hele bend utvendige bue 

NBI For andre planløsninger, spesielle grunnforhold, trykk over 
15 bar, samt Ø > 315mm må forankring beregnes særskilt. 

Det tillates ikke påsatt vanntrykk før betongen er her det . 

HOLMESTRAND KOMMUNE 
Forankring av trykkledninger, PVC. 

Teg n.dat o: Oktober 2014 
Rev. dato: Oktober 2014 
Sig n.: CR 
Målestokk : Nedfotografert 

Vedlegg 3.29 
(VA-260) 

AVVINKLING: 11°- 22° 30°- 45° 90° 

Dimensjon B X H L B X H L B X H L 

110 0,40x0,40m 0,30m 0,60x0 ,60m 0,30m 0,B0x0,B0m 0,30m 

160 0,60x0,60m 0,30m 0,85x0,85m 0,35m 1,25x1,25m 0, 35m 
225 0,85x0,85m 0,40m 1,20x1,20m 0,40m 1,80x1, 40m 0,40m 
280 1,05x1,05m 0,50m 1,50x1,50m 0,50m 2,40x1,60m 0,50m 
315 1,20x1,20m 0,60m 1,65x1,65m 0,60m 2,80x1,80m 0,60m 



HOLMESTRAND KOMMUNE 
Forankring av trykkledninger i støpejern ved hjelp av
spunt/fjelløsning

Teg n.dat o: Oktober 2014 
Rev. dato: Oktober 2014 
Sig n.: CR 
Målestokk : Nedfotografert 

Vedlegg 3.30
(VA-260) 



Utførelse basert på 0,05 MPa jordtrykk. 

Vertikal-av vinkling: 
Forankringskloss støpes under bend, og det 
forankres med klammer (b=40 mm) og 020 stag. 
Klammer,  stag,  mutter   og   forankringsplate 
skal være i syrefast stål type A4/316. 
Mellom klammer og bend brukes neoprengummi, 
T = min. 3 mm. 
Betongkvalitet og armering som angitt i vedlegg 3.28 . 
Beregning av betongkloss beregnes særskilt. 
Tillates ikke påsatt vanntrykk før betongen er 
herdet. 

HOLMESTRAND KOMMUNE 
Forankring av trykkledninger, støpejern vertikal avvinkling 

Tegn.dato: Januar 1991 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20 

Vedlegg 3.31 
(VA-26() 



HOLMESTRAND KOMMUNE 
Forankring av trykkledninger,
overgang PE ledning-duktil støpjern 

Tegn.dato: Januar 1991 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20 
Vedlegg 3.34 



Utførelse basert på. 0,05 MPa Jordtrykk. 

HOLMESTRAND KOMMUNE 
Forankring av trykkledninger, PVC, ved hjelp av 
spunt /f jell øsning . 

Tegn.da to: Januar 1991 
Rev. dato: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk : 1.20 

Vedlegg 3.38 
(VA-26E) 



Holmestrand KOMMUNE 
Plasstøpt avløpskum 

Tegn.dato: Januar 1991 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20  

Vedlegg 4.10 
(V A-14) 
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Vedlegg 4.11 
Prefabrikert avløpskum, DN250 – DN300 mm 



HOLMESTRAND  KOMMUNE 
Bunnseksjon med forskjøvede sideløp for PVC 
DN160 - 200 mm 

Tegn.dato: Januar 1991 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Målestokk: 1:20 

Vedlegg 4.12 
(V A-15B) 



HOLMESTRAND KOMMUNE 
Prinsippløsning for etablering av kum på eksis t. l edn ing. 

Tegn.dato: August 2008 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20 

Vedlegg 4.13 
(V A-35) 



HOLMESTRAND KOMMUNE 
Prinsippløsning - Fallkum 

Tegn.dato: Januar 1991 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20 

Vedlegg 4.23 
(VA-30) 



Stake-/spylekum med DN400 stigerør 

Tegn.dato: August 2008 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20 

Vedlegg 4.19 



HOLMESTRAND KOMMUNE 
Endekum for pumpeledning 

Tegn.dato: September 2010 
Rev . da to: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20 

Vedlegg 3.35 
(V A-29C) 



 
 

 
 D 

(mm) 
Btg.rør 

ND 
D1 

(mm) 
L 

(mm) 
A 

(mm) 
Pakn.- 
type 

Btg.rør- 
type 

 110 100 148 136 70 Rullering NS 3027 / MUVA 

PVC / 125 125 175 155 70 Rullering NS 3027 / MUVA 

PP 160 150 206 190 80 Rullering NS 3027 / MUVA / IG 
 200 200 264 217 80 Rullering NS 3027 / MUVA / IG 
 250 250 329 147 80 Rullering NS 3027 / MUVA / IG 
 250 9” - - - Rullering NS 461 A 
 315 300 360 156 80 Lamell NS 3027 
 400 400 500 170 80 Lamell NS 3027 

PP 315 300 360 156 80 Lamell FAVA 
 400 400 469 170 80 Lamell FAVA 
 315 315 - - - Innstøpt pakn. “Norsk IG” 
 400 400 - - - Innstøpt pakn. “Norsk IG” 

 

• PVC-deler: NSEN 1401, SDR 34. Bruksområde UD. 
• PP-deler…: NSEN 1852-1, S16. Bruksområde UD. 

PP-rørdeler større eller lik ND 200 mm skal være merket ”CT”. 
 

 

 HOLMESTRAND KOMMUNE 
Overgang fra PVC til btg – muffe. 

Tegn.dato: Januar 1991 
Revidert: Oktober 2014 
Sign: CR 
Målestokk: Nedfotografert 

Vedlegg 4.25 

 



HOLMESTRAND KOMMUNE 
Overgang fra PE-rør / styrerør 

Tegn.dato: Oktober 1998 
Rev . dat o: Oktober 2014 
Sign.: CR 
Måles tokk: 1:20 

Vedlegg 4.26 
(VA-29B) 
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1 Innledning 
 

Dette vedlegget angir krav til utforming av sandfang og sluk og hvordan disse tilknyttes øvrig VA- 
anlegg. I denne utgaven er alle vedleggene som omhandler sandfang og sluk samlet, men tekst og 
tegninger er ikke endret fra tidligere. Unntaket er kravet til pukkfraksjon, som er endret fra 8-12 mm 
til 4-16 mm. 

 
Revisjon 03.01.2019: Oppdatert tegningshenvisninger og linker. 

 
Tegningene er i målestokk 1:20 ved A4-utskrift, med mindre annet er oppgitt. 

http://www.va-norm.no/
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2 Generelt 
Ved anlegg av vei, gate, plass o.l. skal det sørges for at overflatevann blir ledet bort på en 
tilfredsstillende måte. Slukplaner skal utarbeides og godkjennes av kommunen. 

 
Slukledninger tilknyttes eksisterende overvannsledning, dersom denne har tilstrekkelig kapasitet. 
Alternativt må ny overvannsledning etableres. Overvann tillates normalt ikke ført til 
avløpsrenseanlegg. 

 
Ønskes andre løsninger, f.eks. ulike former for drenering og infiltrasjon, må dette godkjennes 
spesielt. 

 
Overvann fra privat grunn skal i minst mulig grad føres til kommunalt overvannssystem. Tiltak som 
infiltrasjon og bruk av naturlige vannveier skal vurderes i slike tilfeller. Det vises til "Veiledning ved 
infiltrasjon av overvann - metoder og tekniske løsninger". TA-568 fra SFT. 

 

2.1 Dimensjonering/tekniske krav. 

Som slukledninger benyttes normalt DN 200 mm PVC-/PP-avløpsrør. Ev. dreneringsrør i veisystemet, 
skal ha min. SN8-kvalitet. 

 
Sluk i tilknytning til vei skal normalt ikke plasseres med større avstand enn 70 m. Har veien svakt fall, 
mindre enn 0,5 %, bør slukavstanden reduseres til 40 - 50 m. Sluk i grøfter plasseres og 
dimensjoneres ut fra vurdering av tilstøtende veiareal, nedslagsfelter, terrengets beskaffenhet osv. 
Rundt grøftesluk i min. 50 cm bredde foretas asfaltering, og denne skal ha kontakt med veiasfalten 
når sluket ligger i tilknytning til asfaltert vei. 

 
Før overflatevann ledes inn på hovedledning skal det passere et sandfangsluk med effektivt 
sandvolum på min. 0,75 m3. Til hvert sandfangsluk kan det tilknyttes inntil to bisluk. Alle 
sandfangsluk skal ha godkjent dykker montert på utløpsledning. 

 
Aktuelle sluk-varianter med følgende rist-typer er vist i avsnittene 3-8 nedenfor. For materialer se 
vedlegg 6, side 7.03-1 til 7.03-9. 

 

 
Sluktype 

 
Beliggenhet 

Rist-typer 

Ristlokk Kuppel-rist Sluktopp, 
flat rist 

Sluktopp, 
buet rist 

Sandfangsluk 
Vei, plass X  X X 
Veigrøft  X   

Bisluk 
Vei, plass, langs fortau   X X 
Veigrøft  X   

 
Etter montering skal alle rist-typer være fri for asfalt-/mørtelrester, som også fjernes nede i 
kummen/sluket. 

http://www.va-norm.no/
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2.2 Rørgjennomføringer. 

Alle rørgjennomføringer skal kjernebores med bruk av Forsheda combipakning F-911, AR-pakning F- 
910 eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 

 

2.3 Slukanvisere. 

Det skal monteres slukanvisere (se vedlegg 5.12). 
 
 

2.4 Tilknytning til eksisterende hovedledninger. 

Tilknytning av slukledning til hovedledning utenfor kum, skal foretas i hovedledningens øvre halvdel, 
innenfor "urviser-posisjon" kl. 1 - 3 eller kl. 9 - 11. 

 

2.5 Veioverbygning. 

Det henvises til Instruks for graving i Holmestrand kommune. 
Det henvises for øvrig til VA-tegninger for sluk videre i dette dokumentet. 

 
Krav til fiberduk for separasjon av veioverbygning over VA-grøft (Ref. NS 3420, tab. I46.1:3): 

 

Grunnforhold Belastning a 
Øvre nominelle steinstørrelse mot duken 
D < 63 63 < D < 200 200 < D < 500 D > 500 

Bløt leire og myr 
Su ≤ 25 kPa 

Høy 3 4 5 5 
Middels 3 4 4 5 
Lav 3 3 4 5 

Middels bløt til stiv 
leire, sand og grus 
Su > 25 kPa 

Høy 2 3 3 4 
Middels 2 2 3 3 
Lav 2 b 2 2 3 

a Her skal også anleggstrafikken tas med i vurderingene. 
Som høy belastning regnes for eksempel jernbane, flyplass, tung trafikk (> 20 tonn aksellast) 
eller tungt vibrerende utstyr. 
Som middels belastning regnes for eksempel normale trafikklaster (10 - 20 tonn aksellast). 
Som lav belastning regnes for eksempel lave trafikklaster (< 10 tonn aksellast). 

 
b For midlertidige konstruksjoner kan det nyttes bruksklasse 1. 

  

http://www.va-norm.no/
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2.6 Kantstein, brostein etc. 

Kommunen har et betydelig gjenbruk av granitt-kantstein, brostein og betong-heller, som lagerføres 
på VA-lager, Muusøya. Prosedyre for gjenbruk, se vedlegg 2.11 - Prosedyre for gjenbruk av kantstein, 
brostein osv. 

http://www.va-norm.no/
http://132522-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/04/Vedlegg-2.11-Kantstein-og-brostein.pdf
http://132522-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/04/Vedlegg-2.11-Kantstein-og-brostein.pdf
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3 Sandfangsluk med flat eller buet rist i vei 

 
 

http://www.va-norm.no/
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4 Sandfangssluk for veigrøft, med dykker 

 

http://www.va-norm.no/
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5 Bisluk for veigrøft 
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6 Sandfangssluk med ristlokk og dykker i vei 

 
 

http://www.va-norm.no/
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7 Bisluk 
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8 Prinsippskisse for sandfangssluk med bisluk i vei 
Målestokk for tegning er ikke angitt. 

http://www.va-norm.no/
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1 Innledning 
 

Dette vedlegget angir krav til utforming av bekkeinntak. I denne utgaven er alle vedleggene som 
omhandler bekkeinntak samlet, men tekst og tegninger er ikke endret fra tidligere. 

 
Tegningene er i målestokk 1:20 ved A4-utskrift, med mindre annet er oppgitt. 
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2 Prefabrikkert bekkeinntak, type 1 
Målestokk: 1:50 
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3 Prefabrikkert bekkeinntak, type 2 
Målestokk: 1:50 
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4 Plasstøpt bekkeinntak 
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