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1  Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter) 

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker 

planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og forskrifter med 

betydning for VA opplistet.  

Det gjøres spesielt oppmerksom på at et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunene.  

Disse retningslinjene inneholder de tekniske krav Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner (LRS) 

har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner 

når kommunene skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.  

Retningslinjene vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbygningsavtaler i kommunene.  

Et VA-anlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i Plan- og 

bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges 

plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling. 

1.1 Generelle lovbestemmelser 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

- Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) 

- Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)   

- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 

(Byggherreforskriften)    

1.2 Vannforsyning 

- Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) 

- Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 

- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

- Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

- Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen  

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)  

1.3 Avløp 

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp   

- Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

- Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg 

- Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)   
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1.4 Annet 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 1. Forurenset grunn og sedimenter -                

Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 1. Forurenset grunn og sedimenter -        

Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 6. Forurensning til vassdrag og det marine 

miljø fra skipsfart og andre aktiviteter - Kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag 

Forskrift om graving og avstivning av grøfter 

- Kommunens forskrifter om vann- og kloakkgebyrer 

- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 

- Forskrift om miljørettet helsevern 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Kapittel 11. Kommunale vann- og 

avløpsgebyrer  

- Lov om kulturminner [kulturminneloven] (§ 9: Tiltakshaver har undersøkelsesplikt i forhold til 

fornminner)  

- Vegloven  

- Håndbok 018 – Vegbygging (utgitt av Statens Vegvesen) 

- Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings og slokkemannskaper i Lørenskog, 

Rælingen og Skedsmo (Nedre Romerike brann og redningsvesen) 

Henvisninger 

- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. (må bestilles. Ikke gratisside) 

- VA-miljøblader (må bestilles. Ikke gratisside) 
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2 Funksjonskrav og administrative krav 

2.1  Bærekraftige VA-anlegg 

VA-anleggene skal være bærekraftige slik definisjonen på bærekraft i henhold til VA-Miljøblad nr 98 

“Bærekraftige VA- systemer” til en hver tid fremstår 

2.2 Prosjektdokumentasjon 

Dokumentasjonen skal være tilpasset oppgavens kompleksitet og størrelse slik at prosjektet belyser 

alle nødvendige tekniske detaljer og løsninger. Komplett dokumentasjon består av kvalitetssystem, 

teknisk beskrivelse, tegninger og orienterende dokumenter.  

Disse VA-retningslinjene klargjør krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og 

overta for drift og vedlikehold, men vil så langt det er praktisk mulig også danne grunnlag for krav til 

standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere. 

2.3 Grøfter og ledningsutførelse 

Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at de tilfredsstiller gjeldende tetthetskrav i 

hele sin planlagte levetid. Materialbruk og utførelse skal være slik at det ikke fører til uakseptabel 

forringelse av kvaliteten på drikkevannet eller svikt i effektiv transport av drikkevann, avløpsvann og 

overvann. 

2.4 Transportsystem – vannforsyning 

Anleggene skal bygges og drives slik at kravene i Drikkevannsforskriften tilfredsstilles og slik at 

vannverkets kunder får NOK vann, GODT vann og SIKKER forsyning.   

Ledningsnett, kummer og pumpestasjoner skal utføres slik at næringsmiddelet vann er helsemessig 

og bruksmessig forsvarlig og leveres til en rimelig kostnad. Ledningene skal tilfredsstille gjeldende 

tetthetskrav. Materialer som direkte eller indirekte kommer i kontakt med drikkevann, må ikke avgi 

stoffer til vannet i mengder som kan medføre helserisiko (oversikt over typegodkjent malingsbelegg, 

rørmaterialer mv. i kontakt med drikkevann utgis av Folkehelseinstituttet). 

2.5 Transportsystem - spillvann/avløp felles 

Ledningsnett og installasjoner skal utføres slik at Forurensningslovens krav og gjeldende 

utslippstillatelser kan oppfylles. Anleggene skal sikres lengst mulig levetid og det skal legges vekt på 

mulighet for kostnadseffektiv drift. Ledningene skal tilfredsstille gjeldende tetthetskrav. 
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2.6 Transportsystem - overvann  

Det skal sikres forsvarlig håndtering av overvann, enten dette gjøres ved lokale fordrøynings-/ 

infiltrasjonsløsninger eller ved bygging av tradisjonelle overvannsledninger.   

Ledningsnett og installasjoner skal utføres med samme kvalitet som spillvannsanleggene med 

henblikk på tetthet og funksjon. Anleggene skal sikres lengst mulig levetid og det skal legges vekt på 

kostnadseffektiv drift. Ledningene skal tilfredsstille gjeldende tetthetskrav. 

2.7 Krav til tiltakshaver/foretak  

Tiltakshaver skal tilfredsstille alle de formelle krav som kommunen stiller før arbeider på vann- og 

avløpsanlegg kan startes. Tiltak på offentlig VA-anlegg krever at foretaket er godkjent i minimum 

tiltaksklasse 2. Om tiltaket plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3 avgjøres av kommunen etter oppgavens 

vanskelighetsgrad og konsekvenser av feil i prosjektering og utførelse. 

2.8 Utbyggingsavtaler 

Det henvises til kommunens vedtak om bruk av utbyggingsavtaler  

Se eget formular for utbyggingsavtale på de respektive kommunenes hjemmesider.  (Linker)  

2.9 Søknad om tilknytning av VA-anlegg 

I tillegg til nødvendige søknader i henhold til PBL, skal kommunen som eier av vann- og 

avløpsanleggene ha søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger.  

Godkjent VA-søknad skal legges ved byggesøknad og søknad om gravetillatelse. 

2.10 Fylling og tømming av svømmebasseng, tanker e.l. 

Det gjelder spesielle begrensninger for uttak og utslipp av store vannmengder. Dette må avklares 

med VA-ansvarlig i kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

2.11 Tilsyn og kontroll med VA-anlegg 

VA-ansvarlig, eller den han bemyndiger, kan utføre tilsyn og kontroll med alle VA-anlegg uten 

forhåndsanmeldelse. Slik kontroll medfører ingen ansvarsoverførelse til kommunen eller den 

kontrollerende. Kommunens kontrollør skal uoppfordret vise sitt ID-kort. 

2.12 Overlevering av anlegg til kommunen 

Tiltakshaver ved ansvarlig søker skal minimum to uker før overlevering melde anlegget ferdigstilt til 

kommunens VA-ansvarlige. Sammen med meldingen om ferdigstillelse skal ansvarlig søker levere 
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dokumentasjon på at sluttkontroll er utført. Før ferdigbefaringen skal tiltakshaver sjekke at alle 

tegninger og beskrivelser er fulgt. Avviker tegningene fra godkjente/reviderte tegninger, skal 

reviderte tegninger innsendes til kommunens VA-ansvarlige to uker før ferdigbefaringen. Avvik som 

er registrert i byggefasen framlegges også ved ferdigbefaringen. Til ferdigbefaringen skal forøvrig all 

dokumentasjon av anlegget foreligge. Dette gjelder ”som bygget tegninger”, protokoll fra 

tetthetsprøving, analyseresultater fra desinfisering og rapport fra utførende firma av desinfiseringen. 

For informasjon om krav til rørinspeksjon, samt fallmåling av strekk med lite fall på selvfallsledninger, 

se kapittel 6.6 nedenfor.  

Kommunens VA-ansvarlige eller den han bemyndiger setter opp rapport fra ferdigbefaringen i tråd 

med bestemmelsene i NS8430 Overtakelse av bygg og anlegg.  

Som kontraktsbestemmelser benyttes normalt NS 8406. Ved omfattende anlegg benyttes NS 8405. 

VA-ansvarlige avgjør valg av kontraktsstandard og prosedyre for overtakelse med underbilag. 
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3 Prosjektdokumentasjon  
 

3.1 Generelle bestemmelser 

Prosjektering av VA-anlegg skal gjennomføres av firma/person med tilstrekkelig VA-kompetanse. For 

anlegg som er søknadspliktige etter PBL, skal krav til relevante godkjenningsklasser for SØK, PRO og 

KPR oppfylles. Det skal utarbeides kontrollplaner for prosjekteringen på standard skjema i henhold til 

VA-Miljøblad nr. 26 (PT), “Kontrollplan og sjekkliste for prosjektering av VA hoved- og stikkledninger”.  

Kontrollplan og øvrig dokumentasjon skal tilpasses det aktuelle VA-anleggets kompleksitet. 

Retningslinjene i veilederen fra Norske kommuners Sentralforbund "Prosjektering av vei, vann og 

avløpsanlegg" skal normalt legges til grunn for utforming av arbeidstegninger. Det vises også til Norm 

for VA-ledningskartverk, utgitt av Statens kartverk.   

Dokumentene skal leveres i digitalt format avtalt med VA-ansvarlig, samt to sett papirkopier dersom 

annet ikke er avtalt.  

3.2 Mengdeberegning 

Beskrivende mengdeberegning skal være i henhold til NS 3420, spesielt kapittel A, F, G og U. 

3.3 Målestokk  

Tegninger påføres valgt målestokk i tall og som skala. Målestokken skal være den samme for 

situasjon og lengdeprofil. Høydemålestokk skal være den samme for lengde- og tverrprofil.  

Veiledende målestokk for tegninger:  

• Oversiktsplan: 1:5000 eller 1:2000. Ved mindre anlegg kan Oversiktsplan sløyfes hvis 

Situasjonsplan kan være tilstrekkelig. Avgjørelse tas av kommunens VA-ansvarlige. 

• Situasjonsplan: 1:1000, 1:500 eller 1: 200. Denne skal normalt være i samme målestokk som 

ledningskartverket. Kommunens ajourførte bakgrunnskart skal benyttes.  På 

oversiktstegningen skal bl.a. inntegnes eksisterende og planlagt ledningsnett, dimensjoner, 

strømningsretninger, kummer, ventiler og sluk. 

• Lengdeprofil skal normalt være i målestokk 1:500/ 1:100 (alternativt 1:1000/ 1:200) for 

henholdsvis lengde og høyde.  Normalt kreves nivellement og dybde til fjell anført på 

lengdeprofil. For svært enkle anlegg kan et nøyaktig kartgrunnlag benyttes etter 

forhåndsgodkjenning av VA-ansvarlig.  Høydene skal alltid referere seg til 

oppmålingsvesenets fastmerker.  På profilen skal det ved kummene eller vinkelpunkter o.l. 

oppgis høyde på bunn av avløpsledninger, topp vannledning og topp kumlokk. Fallforhold, 

rørdiameter og type rør (NS, NT, SDR) skal beskrives. Høyder og detaljer ved 

tilkoblingspunkter på alle eksisterende VA-anlegg skal alltid kontrolleres av tiltakshaver. 
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Dette gjelder høyder på lokk og ledninger. Rørinspeksjon og måling av fall på eksisterende 

ledninger kan være nødvendig å gjennomføre før tiltakshaver utfører sin prosjektering. 

• Tverrprofil: 1:200 eller 1:100.  

• Byggverk: 1:100 og/eller 1:50, 1: 20.  

• Kum og kumdetaljer utarbeides i målestokk 1:50 og/eller 1:20. For hver kum utarbeides 

kumtegning (plan og snitt) som viser rør, rørdeler, type rørskjøter, kumrenner, samt 

stikningspunkt.  På kumtegningen, eller på separate lister, skal det være utarbeidet 

delelister/stykklister med nødvendig spesifikasjon. For store kummer vises normalt flere snitt 

og detaljer. For plasstøpte kummer vises armering og betongkvalitet, samt toleransekrav.  

• Grøftetverrsnitt utarbeides normalt i målestokk 1:20 eller 1:10. Grøftesnittet skal normalt 

sees mot fallretningen. Grøftesnittet skal vise intern beliggenhet mellom rørene. På 

grøftesnittene anføres også grøftebredde, ledningsfundament med eventuell 

bunnforsterkning, sidefylling, beskyttelseslag, gjenfyllingssone, duk og eventuell 

vegoverbygning.  

3.4 Karttegn og tegnesymboler 

Karttegn og tegnesymboler skal være i henhold til NS 3039 Karttegn og tegnesymboler for 

rørledningsnett. Se for øvrig mal for innmåling under kapittel 9 nedenfor, Vedlegg 5. 

3.5 Tegningsformater 

Det skal benyttes standard formater. Digitale løsninger benyttes etter nærmere avtale. Bretting av 

kopier skal utføres i henhold til NS 1416 Tekniske tegninger- Bretting av tegningkopier for 

forsendelse og verkstedbruk. 

3.6 Revisjoner 

Ved endringer av tegninger etter at disse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenteres 

slik: 

• På tegning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserer endringen i 

tegningslisten. 

• Mottakskontroll av alle revisjoner skal dokumenteres. 

Dersom revisjonen vurderes som vesentlig for utførelse og funksjon av VA-anlegget skal 

tiltakshaveren eventuelt søke ny godkjenning. VA-ansvarlig i kommunen avgjør dette. 

3.7 Krav til prosjektdokumentasjon 

Både prosjektdokumenter og sluttdokumentasjonen skal inneholde: 

a) Tiltaksbeskrivelse som angir omfang av tiltaket. 

b) Oversiktsplan (se eventuelt 3.5 ovenfor) 
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c) Situasjonsplan som viser: 

• Bestående bygninger, eksisterende ledninger og kabelanlegg, inkl. luftstrekk. Det skal oppgis 
om opplysningene er hentet fra kart eller på annen måte.  

• Planlagte anlegg vises med terrenginngrep, påførte rørtyper og dimensjoner, kummer, 
slukplasseringer etc.  

• Prosjektet skal fremgå entydig, f.eks. ved utheving, i forhold til grunnlagsdokumentene.  

• Nordpil og rutenett  

d) Gjeldende reguleringsplan og eiendomsoversikt 

e) Lengdeprofil som viser: 

• Terrenghøyde  
• Fjellprofil  
• Kote topp vannledning i kummer  
• Kote innvendig bunn avløps-/spillvannsledning i kummer  
• Kote innvendig bunn overvannsledning i kummer 
• Kote topp eventuell parallell fjernvarmeledning/avfallsugeledning ved VA-kummene 
• Fallforhold  
• Ledningstype  
• Ledningsmaterialer og klasse  
• Ledningsdimensjoner  
• Ledningslengder, med kjeding  
• Kumplassering  
• Slukplassering  
• Stikkledninger 

• Kryssende/parallelle installasjoner i grunnen   

f) Erklæringer som kommunens VA-ansvarlig krever  

g) Tittelfelt som viser: 

• Prosjektnavn  

• Tegningstype  

• Målestokk  

• Revisjonsstatus  

• Ansvarlig prosjekterende  

• Tiltakshaver  

3.8 Kumtegninger 

Kumtegninger skal vise geometrisk utforming, plassering, ledningsføring i kum, rørgjennomføring i 

kumvegg, ledningsforankring, materialvalg, fundamentering, armaturplassering etc. 
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3.9 Krav til sluttdokumentasjon 

Før overlevering til kommunen (eierskap, drift og vedlikehold) skal sluttdokumentasjon leveres. 

Sluttdokumentasjon skal bestå av:  

• Ajourførte tegninger som viser hvordan anlegget er utført  

• Koordinatfestede innmålingsdata  

• Komplett KS- og SHA-dokumentasjon  

• Dokumentasjon på utført rørinspeksjon, trykkprøving og desinfisering, der dette er påkrevd  

• Dokumentasjon på eventuelle avvik fra original planen, jfr. kap 3.7 ovenfor  

• Tinglyste rettigheter  

• Ferdigattest  

Krav til innmåling:  

For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, 

Y- og Z-koordinat i EUREF-systemet. Se for øvrig kapittel 9 nedenfor, Vedlegg 5. 

• Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av 

anlegget 

• Sluk (topp senter slukrist) 

• Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder på ledning) 

• Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet 

• Overganger (mellom ulike rørtyper) 

• Hver 10. meter for ledning lagt i kurve  

• Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger 

• Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av private ledninger utenfor kum i 

utbyggingsområder  

• Endeavslutning av utlagte avløpsavstikkere, gjelder kun for utbyggingsområder  

• Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, avlastningsplater etc.) 

• Plugging av ledninger som er satt ut av drift 

• Inntak, utløp 

Målepunkter for kotehøyder på ledning: 

• Trykkledninger: Utvendig topp rør 

• Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør 

Innmåling med båndmål: 

• Avstand fra senter kumlokk til tilkoblingspunkter for private ledninger 

Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner 

(kummer, pumper, ventiler etc.) skal leveres på digital form som avtales med kommunen. Det skal 

både leveres datafil og plott i målestokk 1:500 eller større påført ledningsdimensjoner, 

materialspesifikasjoner, kumnummer, punktnummer som korresponderer med datafilen etc. Plottet 

leveres som papirkopi og PDF eller annet format kommunen ønsker. Ledninger skal være innmålt 
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som linjer. På tegningen skal det benyttes standard VA-symboler, linjetyper og farger. Alle data skal 

kodes med SOSI-koder. Det skal leveres kodeoversikt med datafilen. 

Sluttdokumentasjonen skal være levert senest to uker før overtakelse, og godkjent før overtagelse. 

Se for øvrig 2.12 ovenfor. 

3.10 Gravetillatelse 

Graving i vei skal utføres etter bestemmelser og regler for hver enkelt kommune. For arbeider som 

berører kommunal veigrunn, skal det innhentes Grave-/arbeidstillatelse på fastsatt skjema.  

I Skedsmo kommune skal alle søknader sendes via websiden Gravemelding.no. 

For Lørenskog kommune skal skjema rekvireres fra kommunalteknisk avdelingen i kommunen.  

I Rælingen kommune kan tiltakshaver gå inn på kommunens hjemmeside 

www.ralingen.kommune.no og deretter gå inn på \Forsiden \ Kommunens tjenester \ Vei, veilys og 

trafikksikring - gravemelding eller bruk linken under. 

Rælingen kommune - Graving i offentlig kommunal veg - Gravemelding 

Her finnes diverse dokumentasjon, søknadsskjema etc. vedrørende innhenting av tillatelse til graving 

i kommunale veier . 

For arbeider på riks- og fylkesvei, må tiltakshaver innhente tillatelse fra Statens Vegvesen, Romerike 

distrikt. For graving i privat vei skal tillatelse fra de som har ansvaret for veien foreligge. 

3.11 Beliggenhet og trasévalg 

Skilt til kumanvisere skal leveres av kommunens driftsavdeling. Tiltakshaver skal før anlegg tas i bruk 

sette opp fundament med skiltstolper for kumanviserne.  

Kumanvisere skal settes opp ved alle kummer, sluk, bekkeinntak og utløp. Stolper for kumanvisere 

skal normalt være i varmgalvanisert stål av standard rør-profil Ø60 mm. I løsmasser skal skiltstolpene 

innstøpes i nedgravde stolpefundamenter, slik at stolpene står varig i vertikal stilling. I fjell skal 

stolpene normalt bores for og gyses fast innspent i fjellet. Stolpene skal monteres slik at skilt lett kan 

leses langs ledningstraseen. 

VA-ansvarlig kan avgjøre om enkelte stolper kan sløyfes. Dette er bare aktuelt der det allerede 

befinner seg hensiktsmessig plasserte stolper eller annet underlag for skiltplassering. Dette avgjøres 

ved en forhåndsbefaring med VA-ansvarlig, se 4.5 nedenfor 

3.12 Andre krav 

Dersom kommunen tillater at et anlegg settes i drift før overtagelse, skal nødvendig dokumentasjon 

leveres av tiltakshaver og godkjennes av kommunens VA-ansvarlige før anlegget kan settes i drift. Full 
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sluttdokumentasjon skal alltid være godkjent av kommunens VA-ansvarlige før overlevering til 

kommunen kan skje.    
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4 Grøfter og ledningsutførelse  

4.1 Generelle bestemmelser  

Det henvises også til kapittel 9 nedenfor angående grøftesnitt, kryssende ledninger for VA, kabler, 

eventuelle ledninger for fjernvarme og kjøling, samt for avfallsugeledning.  

4.2 Fleksible rør - krav til grøfteutførelse 

VA-Miljø-blad nr. 5 (UT), “Grøfteutførelse fleksible rør” samt NS 3420 gjelder for grøfter med 

fleksible rør, dvs. rør av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnveggede stålrør. 

4.3 Stive rør - krav til grøfteutførelse 

VA-Miljø-blad nr. 6 (UT), “Grøfteutførelse stive rør” samt NS 3420 gjelder for grøfter med stive rør, 

dvs. betong og duktilt støpejern. 

4.4 Krav til kompetanse for utførende personell 

Under henvisning til Plan- og bygningslovens § 29-7 og VA-Miljøblad nr. 42 (UT), “Krav til kompetanse 

for utførelse av VA-ledningsanlegg”, kreves minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarende av den som er 

bas i grøftelaget.  

Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament, om-/gjenfylling, 

og for den som legger ledningene.  

4.5 Beliggenhet/trasévalg 

For ledninger som ligger utenfor kommunal veigrunn skal tiltakshaver framlegge for VA-ansvarlig 

tinglyst erklæring fra grunneier som gir rett til å legge, drifte og vedlikeholde ledningen(e). Det må 

omfatte areal i tilstrekkelig bredde til vedlikehold på ledningsanlegget, se for øvrig det følgende 

under dette avsnittet.   

Hovedledninger skal fortrinnsvis ligge i gang- /sykkelvei eller fortau, og i veikant på vei uten gang-

/sykkelvei eller fortau.  Planene for vei- og ledningsanlegg skal samordnes.  På lengdeprofilen for 

ledningsanlegget skal bl.a. veihøyden eller planlagt veihøyde inntegnes. 

Det må klarlegges av tiltakshaver om bygge- og/eller reguleringsplaner gjør det nødvendig å fylle opp 

eller senke terrenget.  Stikningsdata som bl.a. oppgir koordinater på kummer (stikningspunkt) skal 

utarbeides. Stikningspunkt er normalt teoretisk vinkelpunkt (senterlinjens skjæringspunkt) for 

dypeste ledning. 
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Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA-ledninger er 4,0 m ved leggedyp inntil cirka 2,5 m. 

Ved større leggedyp eller ved ledninger lavere enn nærliggende bygningsfundament, ved dårlige 

grunnforhold, vanskelig tilgjengelighet for gravemaskiner mv., må avstanden økes slik at 

tilgjengeligheten sikres. Det kan eventuelt bli godkjent legging i varerør eller kulvert. 

Fri horisontal avstand mellom VA-ledning og kabeltrekkerør skal normalt være minst 2,0 m når VA-

grøft og kabelgrøft går parallelt. Ved dårlige grøftemasser/grunnforhold og grøftedybde over 3,0 m 

må denne avstanden økes. Minsteavstanden mellom VA-ledninger og fjernvarme-/gass- og 

avfallsugledniger skal normalt være 2,0 m. Ved større leggedybde enn 2,0 m skal denne fri bredde 

økes. Se også kapittel 4.7 nedenfor og kapittel 9, Normaltegning for grøftesnitt. Kfr.  VA-ansvarlig for 

endelig avklaring.  

4.6 Håndtering av vann 

Overvann/regnvann/grunnvann i anleggsfasen er forbudt å lede direkte inn i driftende spill- og 

overvannsledninger. Er det et slikt bortledingsbehov for vann, skal dette pumpes til tiltakshavers 

godkjent sandavskilleranlegg før det videreføres til overvannsledning. Opplegget skal tiltakshaver 

forhåndsklarere med VA-ansvarlig. 

4.7 Grøfter for fjernvarme, kjøling og avfallsugelednin ger 

Slike ledninger kan ha separate traséer, men blir ofte integrert i en felles grøft sammen med vann, 

spillvann og overvannsledninger.   

Disse rørtypene legges normalt på ei felles pute. Ligger de i grøft sammen med VA-ledningene, vil de 

normalt ligge på en avsats høyere enn VA-ledningene. Det henvises til grøftesnitt kapittel 9, 

Normblad 1, Normaltegning grøftesnitt VA med kabelvarerør, fjernvarme-/kjølerør og avfallsugerør.  

For grøftedelen med fjernvarmerør/kjølerør og evt. avfallsugerør består oppbyggingen normalt av en 

pute/fundament av 20 cm finpukk 4-8, eller av natursand 0-8. Omfyllingsmasser er normalt finpukk 

4-8 opp til 20 cm over topp isolasjonskappe for største røret. Oppå ledningssonen skal det legges ut 

fiberduk 150 g/m2. Til videre oppfylling anvendes normale grøftemasser/vegoppbyggingsmasser.  

Minste overfylling over fjernvarmerør skal være 60 cm utenfor veg og 80 cm i veg. Maks overdekning 

skal være 2,5 m.  

Rørledninger for kjølevann og avfallsugledninger skal ha en overdekning eller tilleggsisolering som 

sikrer mot frostskader. 
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5 Transportsystem - vannforsyning  

5.1 Generelle bestemmelser 

Hovedregelen er at vannledning skal være helt adskilt fra spillvannskum. Vannledninger tillates ikke 

plassert i kum for sanitært avløpsvann. 

Det skal tilstrebes ringledninger på vannledningene. Der dette ikke er mulig skal endeledninger ha 

uttak for spyling. Spyleventil skal alltid monteres nedstrøms siste anboring/forgrening. Spylemulighet 

for vannledninger legges alltid inn i lavbrekk der utspyling er mulig.  

Alle vannkummer skal ha minimum Ø160 mm drensledning. Dren av vannkum føres til 

overvannsledning eller til terreng/vassdrag. Drenering av vannkummer er ikke tillatt til 

spillvannsnett/separatsystem. I særtilfeller, og etter godkjenning fra VA-ansvarlig, kan 

tilbakeslagsventil som ”WA-Stop” eller likeverdig kunne anvendes.  

I alle høybrekk skal vannledninger utstyres med automatisk lufteventil. Varerør for vannledning skal 

normalt anvendes i områder der tilgjengeligheten til vannledningen under drifting blir vanskelig. 

Dette kan være områder som elve- og bekkekryssing, veikryss og der ledningen blir liggende under 

bygningskonstruksjoner. 

Vannledninger legges med minimum 2 promille fall mot tømme/stakepunkt. Så lite fall forutsetter at 

toleranseklasse 1 anvendes under anlegg av ledningen. 

Krav til vannmålere på hovedledning er beskrevet under kapittel 9, Vedlegg 3; Trykkøkningsstasjoner. 

Krav til anlegg av husstandmålere/industri/næring framgår av kapittel 9, Vedlegg 6; Norm for 

vannmålerinstallasjoner. 

5.2 Valg av ledningsmateriale 

Normalt benyttes duktile støpejernsrør med muffeskjøt. Det benyttes rør i klasse C100 for DN100, 

C64 for DN125, DN150 og DN200, C40 for DN250-DN600. For større dimensjoner avtales C-klasse 

spesielt. 

Alternativt kan benyttes PE100 SDR 11 m/ søketråd der anleggsforholdene ligger godt til rette for 

plastrør.  

I Rælingen kommune kan det også benyttes PVC-rør etter avtale med kommunens VA-ansvarlige. 

VA-Miljø-blad nr. 30 (PT), “Valg av rørmateriell”, skal være veiledende for valg av rørmateriale. 

Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.  
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Kommunen kan i særtilfeller der grunnforholdene ligger til rette også tillate lagt syrefaste 

vannledningsrør, AISI 316L. Kommunens VA-ansvarlig skal kontaktes for mer informasjon om 

forutsetningene om anvendelsen av AISI 316L–rør til vannledninger. 

Kommunens VA-ansvarlige avgjør hvilke rørtyper som skal anvendes for VA-prosjekter. 

5.3 Beregning av vannforbruk 

Beregning av vannforbruk skal foretas etter NS EN 805, Kapittel 5.3 Vannbehov, tillegg A. 4, 5, 6 og 7. 

Beregningsgrunnlaget for hvert prosjekt skal forhåndsgodkjennes av VA-ansvarlig. 

5.4 Dimensjonering av vannledninger 

Dimensjonering av vannledninger skal foretas etter NS EN 805, Kapittel 8 Dimensjonering, tillegg A. 8, 

9, 10, 11, 12 og 13.  

5.5 Minstedimensjon 

Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til 

brannvann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til brannvann er normalt 150 

mm.  

Det henvises også til: 

• Veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven § 7.2 som setter veiledende krav til 

bl.a. vannforsyning til brannslokking 

• Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

5.6 Styrke og overdekning  

Trykkledninger skal ikke utsettes for høyere innvendig trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøt skal 

ikke overskride nominelt trykk. Ledningene skal ikke utsettes for undertrykk.  

Kommunale vannledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,8 og 3,5 m under ferdig 

opparbeidet gate/terreng. Ved legging av kommunal vannledning grunnere enn 1,8 m eller dypere 

enn 3,5 m må det innhentes særskilt tillatelse fra VA-ansvarlig i kommunen under tiltakshaverens 

prosjektering.  

Se for øvrig avsnitt om styrke og overdekning i VA-Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 

(PTA), 15 (PTV) og 16 (PT). Se også NS-EN 1295-1; Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under 

forskjellige belastningsforhold. 
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5.7 Rørledninger 

For krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner henvises det til: 

• VA-Miljø-blad nr. 10 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 11 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 12 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP-materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 13 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP-materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 15 (PTV), “Kravspesifikasjon for betong trykkrør”. 

• VA-Miljø-blad nr. 16 (PTV), “Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør”. 

Andre typer rørledninger enn de som nevnt over kan søkes anvendt etter forhåndsgodkjennelse av 

VA-ansvarlig.  

Ovennevnte VA-Miljø-blad, bortsett fra nr. 15 og 16, omhandler både trykkrør og trykkløse rør. For 

samtlige blads vedkommende er det den generelle teksten, samt kravene til trykkrør, som gjelder for 

vannledninger. 

Kommunen bestemmer valg av ledningsmateriell. 

5.8 Mottakskontroll 

Tiltakshaver, eventuelt ved sin utførende entreprenør, skal bekrefte mottak og kontroll av alle 

leveranser skriftlig. Utførende har deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand.  

Tiltakshaver skal overlevere nye utfylte skjema for mottakskontroll avtale med til VA-ansvarlig. Det 

skal overleveres til minimum hvert byggemøte. Se skjema kapittel 9; Vedlegg 4; Mottakskontroll av 

VA-materiell.  

5.9 Armatur 

• Lørenskog og Skedsmo: Ventiler er venstrelukkende glattløps sluseventiler uten ratt med 

nøkkel/viserskive. 

• Rælingen kommune: Ventiler er høyrelukkende glattløps sluseventiler uten ratt med 

nøkkel/viserskive. 

• Alle sluseventiler skal ha blå farge, også ventil-T og ventil-kryss. 

• Alle støpejernsdeler skal være i duktilt støpejern (GGG) etter NS EN 545. 

• Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti.  

• Armatur og bolter skal ha minst like lang levetid som rørene.  

• Armaturer i kummer skal ha mulighet for innlegging og uttak av renseplugg. 

• Det skal alltid installeres spyleventil nedstrøms siste anboring/avgrening. 

• Tiltakshaver skal klargjøre med VA-ansvarlig om mengdemåler/trykkmåler skal inngå.  

• Ventil-T og ventilkryss skal være utstyrt med serviceventil og avtagbar topp. 

• Alle sluseventiler skal ha fast spindel med helgummiert sluse eller sluse i rustfritt materiale.  

• Alle sluseventiler skal inn- og utvendig ha epoxybelegg min 250 µm eller likeverdig. 
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• Ventiler større enn DN300 kan være av annen type. Utførelse klareres med VA-ansvarlig. 

• Som brannventil benyttes TA S-0900 eller likeverdig med Norkopling. Frostsikres med hette 

hvis frostutsatt. 

• Lufteventiler skal normalt være helautomatiske. Det skal monteres avstengningsventil 

under/før lufteventilen. 

• Andre ventilbehov, som tilbakeslags-/rørbruddsventiler og trykk-/mengdereguleringsventiler 

avtales med VA-ansvarlig. 

• Dersom nye ledninger tilknyttes i en eksisterende kum som ikke har serviceventil, skal det 

ved tilknytningen innmonteres serviceuttak (mellomring og avstengningsventil). 

• Se for øvrig VA-Miljød-blad nr. 83. “Flenseskjøter. Flensepakninger. Tiltrekkingsmoment”. 

5.10 Rørdeler 

Rørdeler skal minst tilfredsstille samme krav som rørene. Se VA-Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 

(PT), 13 (PT), 15 (PTV) og 16 (PTV). 

5.11 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal  vannledning 

Private stikkledninger kan tilkobles på hovedledningene både i og utenfor kommunale VA-kummer. 

Praktiske forhold avgjør tilkoblingspunktet på hovedledningen. VA-ansvarlig skal godkjenne 

løsningene. I Rælingen kommune kan det benyttes manifold i kummer for tilknytning av flere 

stikkledninger. 

For nyanlegg skal det benyttes dobbeltmuffe med gjengevorte, avstengningsventil og dobbeltalbue.  

Ved innkapping av nye stikkledninger på grått støpejern skal det benyttes anboringsklammer med 

støpejernsoverdel og minimum 300 mm bred bøyle, eller helomslutta bøyle av typen rustfri 

reparasjonsmuffe.  

Tilknytning/avgrening skal generelt utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 7 (UTV), “Tilknytning av 

stikkledning til hovedvannledning”.  

Se også kommunenes gjeldende sanitærreglement. 

5.12 Forankring 

Avvinkling med bend tillates mellom kummer. Forankring skal dimensjoneres og måles inn etter 

kommunens anvisning. Se VA Miljødatablad nr. 96, “Forankring av trykkledninger. Forankring av 

bend”.  

Dersom ledningssystemet kan bli utsatt for vanntrykk > 50 % av det maksimale statiske trykket 

(eksempelvis ekstreme trykkslag), skal også rørforankringene være dimensjonert for å tåle det 

beregnede eller målte maksimaltrykket. 
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Ved anlegg av vannledninger > Ø250 mm skal tiltakshaver dokumentere med statiske beregninger 

forankringer ved retningsendringer og dimensjonsoverganger. Detaljtegninger av forankringene i 

plan og snitt framlegges for kontroll. Tegninger skal også vise betong- og armeringskvaliteter samt 

utførelsesklasse for betongarbeidene. 

5.13 Ledning i kurve 

Som hovedregel skal vannledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom 

knekkpunkt. Etter avtale med kommunens VA-ansvarlige kan det gis tillatelse til å legge ledningen i 

kurve. Ledningen skal da koordinatbestemmes for minst hver 10. m. Ved rørlengde 6 m, skal hver 

skjøt koordinatbestemmes (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten 

angir som maks. Dette avvinklingskravet gjelder både i skjøter og i selve rørledningene i kurver. 

5.14 Trasé med stort fall 

Hvis ledningstraséen får fall > 1:6 (167 ‰) uten ekstra energidempende tiltak så skal det benyttes rør 

med strekkfaste skjøter, alternativt helsveisede rør (stål og PE/PP).  

Ved fare for stor grunnvannstrømning i grøfta anbringes grunnvannsperre av betong, steinmel, leire 

eller annet egnet materiale (husk at bruk av leire kan medføre økt korrosjonsfare på metalliske rør).  

Rørgjennomføring gjennom sperre av betong utføres som vist i VA-Miljø-blad nr. 9 (UT), 

“Rørgjennomføring i betongkum”. Ved fare for ras i gjennfyllingsmassene langs traséen må sperren 

utføres i betong og forankres i faste masser.  

Løsning må avtales med kommunens VA-ansvarlig.  

5.15 Vannkummer 

Nødvendige installasjoner i vannkummer skal vurderes etter en drøfting av kummens funksjon. Se 

VA-Miljø-blad nr. 1 (PTV), “Kum med prefabrikkert bunn”.  

Rørgjennomføringer skal utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 9 (UT), “Rørgjennomføring i 

betongkum”.  

Nedstigningskummer skal normalt ikke ha mindre diameter enn 1400 mm. Vannkummer med 

vannledningsdimensjon større eller lik 250mm, og i kummer hvor det er montert brannventil eller 

annet utstyr som krever god tilgjengelighet (vannmåler, stikkledningsmanifold, trykkreduksjonsventil 

e.l.), skal leveres med Ø800mm kumlokk. 

For kummer som er beregnet på utspyling og/eller mottak av renseplugger, skal drensledningen 

dimensjoneres. Minste innvendig dimensjon er 150 mm.  

Sprinkeluttak skal monteres i egen kum. Topplate på sprinkelkum skal normalt leveres med Ø800 

lokk. 
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Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 32 (UT), “Montering 

av kumramme og kumlokk”. For detaljer, se kapittel 9, normblad 3 Typisk vannkum kumtopp. 

Lørenskog kommune har krav om kommunens logo på sine lokk. 

Kummen skal ha drenering, slik at vann ikke står opp på armaturet. Se kapittel 9; normblad 3 Typisk 

vannkum. Plan og snitt. 

5.16 Avstand mellom kummer 

Avstand mellom kummer avtales med kommunens VA-ansvarlig. I bebygd område skal avstanden 

normalt ikke være større enn 100 m. 

5.17 Brannventiler 

Brannventiler skal anbringes etter drøfting med kommunens VA-ansvarlig og utføres i henhold til VA-

Miljø-blad nr. 47 (PTV), “Brannventiler. Krav til materialer og utførelse”. Se også kapittel 5.9 ovenfor. 

5.18 Brannhydranter 

Følgende hydranter kan godkjennes:  

• Hawle H4 med bruddsikring. Dropdown 

• AVK Skedsmo modell 

• Esco 

Valg av brannhydrant skal godkjennes av de VA-ansvarlige og brannvesener i de respektive 

kommunene. Hydrantene skal være forsynt med Norkobling. Brannhydranter skal plasseres i 

veiprofilet etter samme regler som plassering av veilysmaster. Hydranten skal ha stengeventil i bunn 

av stigerør med fritt gjennomløp, og ha minimum 1" drenasje i frostfritt nivå for tømming av stigerør 

etter bruk. Stigerør skal være av rustfritt stål. Brannhydranten skal ha ledd i terrengnivå, som gir 

mulighet til istandsettelse uten full oppgraving etter en eventuell påkjørsel. Brannhydrantene skal 

leveres med standard nøkkeltype. Det skal alltid leveres hydrantnøkkel med brannhydranten. 

5.19 Trykkprøving av trykkledninger 

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving av 

trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er 

beskrevet i VA-Miljø-blad nr. 25 (UT), “Trykkprøving av trykkledninger”.  

 

5.20 Desinfeksjon 

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA-

Miljø-blad nr. 39 (UTV), “Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg” samt NS EN 805, kapittel 
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12. For rehabiliteringsanlegg, der vannledningen blir ny/nyrenovert, skal det fortas desinfeksjon som 

for ordinært nyanlegg. Restklor etter dekloreringen skal dokumenteres som angitt i VA-Miljø-blad 

nr.39. 

Desinfeksjon for ledninger utsatt for brudd skal normalt følge prosedyren i VA Miljøblad nr. 40, 

“Rutiner ved reparasjon av vannledningsanlegg etter brudd”. 

5.21 Trykkøkningsstasjoner 

Lørenskog kommune har retningslinjer for trykkøkningsstasjoner. Se kapittel 9, vedlegg 3. 

For Rælingen og Skedsmo kommune avklares utførelsen av trykkøkningsstasjoner med VA-ansvarlig. 

Kontakt VA-ansvarlig i den aktuelle kommunen for utfyllende anvisninger.  

5.22 Ledninger under vann 

Ledninger under vann skal ha spesiell godkjennelse av kommunens VA-ansvarlig.  Ledninger skal 

legges og utføres i henhold til: VA-Miljø-blad nr. 44 (UT), “Legging av undervannsledning” og VA-

Miljø-blad nr. 45 (UT), “Inntak under vann”.  

Vedrørende søknad om tillatelse til legging av undervannsledninger vises det til VA-Miljø-blad nr. 41 

(PT), “VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre”.  

5.23 Reparasjoner 

Av hensyn til best mulig beskyttelse mot forurensing ved reparasjon, skal rutinene i VA-Miljø-blad 

nr.40 (DTV), “Rutiner ved reparasjon av vannledningsnett etter brudd” følges. Se også kapittel 5.25 

nedenfor. 

5.24 Fjerning av tilknytninger på hovedledning 

Ved saneringsarbeider, riving av bygninger eller andre forhold som medfører fjerning/flytting av 

tilknytning til kommunal ledning, skal stikkledning for vann og avløp plugges ved tilknytningspunkt på 

hovedledningen. Gren som ikke er i bruk skal blindflenses. Dette gjelder også midlertidige 

tilknytninger. Plugging dokumenteres med foto orientert mot nord og innmålingskoordinater (x, y). 

5.25 Andre krav 

• Det er bare kommunens eget mannskap som har tilgang til kommunens vannkummer. VA-

ansvarlig kan i særtilfeller dispensere fra dette kravet. Tiltakshaver har varslingsplikt til alle 

abonnenter som berøres av tiltaket, samt til Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen 

(NRBR). 

• Varslingsteksten utformes av tiltakshaver, men skal godkjennes av VA-ansvarlig. Utførende 

distribuerer varslene til abonnentene. 
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• Varsel om tiltak i vannledningsnettet skal leveres abonnentene to virkedager før tiltaket. Når 

tiltaket er gjennomført skal det straks varsles på nytt om at tiltaket er utført. 

• Ved akutt inngrep i vannledningsnettet skal abonnentene også varsles når utbedring er 

fullført, og vannforsyningen igjen er normalisert.  

• Eventuell bruk av varerør og kommunens krav til varerør skal tiltakshaver forhåndsavklare 

med VA-ansvarlig. Varerør skal normalt føres inn i tilknytningskummer i begge ender av 

varerøret. Konstruksjonene omkring tilknytningskummene utformes slik at medierørene 

senere kan byttes ut uten store ekstrakostnader. Alle ender på varerør, som er godkjent 

avsluttet utenfor kum, skal koordinatfestes; (x,y,z). 
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6 Transportsystem – spillvann  

6.1 Generelle bestemmelser 

Separatsystem skal alltid legges til grunn når teknisk løsning skal velges, både ved nyanlegg og ved 

sanering. Fellessystem anlegges kun dersom spesielle grunner tilsier dette. Å anvende fellessystem 

krever særskilt avtale med VA-ansvarlig.  

6.2 Valg av ledningsmateriale 

Rødbrune PVC-U rør med minimum SDR34 godkjennes. Sulfatresistente T-merkede BTG-rør 

godkjennes. PE-rør med rødbrun stripe godkjennes som pumpeledning, og kan også anvendes som 

selvfallsledning etter særskilt avtale med VA-ansvarlig.  

Eggformede rør skal vurderes brukt på ledningsstrekk der det vil kunne bli problemer med 

selvrensing av rørene. 

 VA-Miljø-blad nr. 30 (PT), “Valg av rørmateriell” skal generelt være veiledende.  

6.3 Beregning av spillvannsmengder 

Generelt grunnlag for dimensjonering av spillvannsmengder er nedfelt i NS EN 752 2, NS EN 752 3 og 

NS EN 752 4. Mengde spillvannsbelastning beregnes ut fra teoretisk grunnlag, eller ut fra målte 

mengder.  

Det må avklares med VA-ansvarlig om annet avløpsvann er så forurenset at det skal defineres som 

spillvann.  

6.4 Dimensjonering av spillvannsledninger 

Når teoretisk avrenningsmengde er fastsatt, beregnes avløpssystemet med ledningsdimensjoner i 

henhold til de dimensjoneringskriterier som framkommer fra beregninger og eventuelle målinger, se 

kapittel 6.3 ovenfor. 

6.5 Minstedimensjon 

Minste innvendig dimensjon for kommunal selvfallsledning er 150 mm. 

6.6 Minimumsfall/selvrensning 

Ved anvendelse av fall < 10 ‰ skal tiltakshaver normalt dokumentere utførelse med 

skjærspenningsberegning og rørinspeksjon med fallmåling.  
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Endeledninger skal vurderes spesielt i forbindelse med selvrensing. Det er viktig å unngå motfall og 

svanker ved legging av ledninger. Toleransekravet som settes til leggingen er derfor viktig å 

overholde, se NS 3420, kapittel U.  

Prosjektert fall bør, uavhengig av skjærspenningskravet som angitt, ikke være mindre enn 8 ‰. Ved 

utførelse etter toleranseklasse 1 og gode grunnforhold kan fall ned til 5 ‰ anvendes.  

Ved anvendelse av minimumsfall skal tiltakshaver normalt dokumentere utførelsen med video-

inspeksjon med fallmåling også ved garantitidens utløp (inspeksjon av driftet og spylt ledning). 

Se også VA-miljø-blad nr. 79 (PTA), “Dimensjonering av avløpsledninger. Selvrensning”. 

6.7 Styrke og overdekning 

Trykkledninger skal ikke utsettes for høyere innvendig trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøt skal 

ikke overskride nominelt trykk.  

Ved stort leggedyp må ansvarlig prosjekterende kontakte leverandør for å avklare om ledningen har 

tilstrekkelig styrke.  

Se forøvrig VA-Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PTV) samt  

NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold. 

6.8 Rørledninger og rørdeler 

For krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner henvises det til:  

• VA-Miljø-blad nr. 10 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 11 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 12 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP-materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 13 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP-materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 14 (PTA), “Kravspesifikasjon for betong avløpsrør”. 

• VA-Miljø-blad nr. 15 (PTV), “Kravspesifikasjon for betong trykkrør”. 

• VA-Miljø-blad nr. 16 (PTV), “Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør”.  

6.9 Mottakskontroll 

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Utførende har 

deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand. 

Utførende skal løpende overlevere nye utfylte skjema for mottakskontroll til VA-ansvarlig, minimum 

til hvert byggemøte. 

Se skjema kapittel 9 nedenfor, vedlegg 4 - Mottakskontroll av VA-materiell.  
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6.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal  
spillvannsledning 

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal spillvanns-/avløpsledning utenfor kum. For 

nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller lignende). 

Private stikkledninger kan alternativt tilkobles i kum. Dette er hensiktsmessig der avstand til kum på 

hovedledning er liten. Finnes det ledige, gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig 

tillate at disse anvendes til tilknytning av stikkledninger.  

Avgrening skal utføres i kum på hovedledning når innvendig dimensjon på avgreningen er minst 150 

mm.  

Krav til materialer for stikkledninger er det samme som for den hovedledningen de skal knyttes til. 

Tilknytning/avgrening skal generelt utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 33 (UTA), “Tilknytning av 

stikkledning til hovedavløpsledning”.  

Se også kapittel 9 nedenfor, vedlegg 4 - Mottakskontroll av VA-materiell.  

6.11 Ledning i kurve 

Som hovedregel skal spillvannsledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom 

kummene. Etter avtale med VA-ansvarlig kan det gis tillatelse til å legge ledningen i kurve. Ledningen 

skal da koordinatbestemmes for minst hver 10. m. Ved rørlengde på seks meter, skal hver skjøt 

koordinatbestemmes (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten angir 

som maks.  

6.12 Bend i grøft 

Bend i grøft mellom kumpunkter tillates normalt ikke. På spillvannsledninger kan det etter 

godkjenning av VA-ansvarlig benyttes inntil to stk. horisontalbend inntil 30 grader mellom kummer. 

Bend nedstrøms et annet bend på samme kumstrekk skal ikke ha større avvinkling enn det øverste. 

Bendene skal være langbend og plasseres i tilknytning til kumgrupper. 

6.13 Trasé med stort fall 

Hvis ledningstraséen får fall > 1:6 (167 ‰) uten ekstra energidempende tiltak, som fallkum eller 

tilsvarende, skal det benyttes rør med strekkfaste skjøter, alternativt helsveiset rør (stål og PE/PP).  

Ved fare for stor grunnvannsstrømning i grøfta anbringes grunnvannssperre av betong, steinmel, 

leire eller annet egnet materiale.   

Rørgjennomføring gjennom sperre av betong utføres som vist i VA-Miljø-blad nr. 9 (UT), 

“Rørgjennomføring i betongkum”.  

Ved fare for ras i gjenfyllingsmassene langs traséen må sperren utføres i betong og forankres i faste 

masser.   
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6.14 Avløpskummer spillvann 

Nedstigningskummer bør ikke ha mindre diameter enn 1200 mm. Bunnseksjon med diameter 1000 

mm kan anvendes. For de minste rørdimensjonene bør renner utføres i samme materiale som 

rørledningen (ved bruk av PVC-rør skal renner i PP anvendes). Ledige renneløp som ikke skal benyttes 

skal gjenstøpes eller plugges med egnet plastdel.   

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 32 (UT), “Montering 

av kumramme og kumlokk”. For detaljer, se kapittel 9, normblad 3 Typisk vannkum kumtopp. 

Lørenskog kommune har krav om kommunevåpen på sine lokk. 

Kummen skal være tett. Tetthetsprøving utføres etter VA-Miljø-blad nr. 63 (UT), “Tetthetsprøving av 

kum”.  

I kummer med innvendig høyde > 4,0 m skal det monteres mellomdekke. Slike kummer skal ha en 

diameter på min 1,6 m. Se kapittel 9 nedenfor, Normaltegning av nedstigningskum med 

mellomdekke.  

Innløp i fallkummer skal utføres med skjerm eller nedføringsrør slik at betjening kan skje uten at 

driftspersonalet utsettes for unødig sprut. 

Ved avgreninger på hovedledning skal det anvendes nedstigningskummer. 

Rennekummer med innvendig utløpsdiameter > 500mm skal ha montert sikkerhetsrist. 

Minikummer av plast (stake-/spyle-/inspeksjonskummer) skal normalt ha stigerør i korrugert plast 

med minstediameter 600mm. Leverandørens leggeanvisning skal følges. Stigerøret skal ha rødbrun 

farge for spillvann. Lokket på stigerøret skal ha håndtak. Det tillates normalt kun en minikum mellom 

hver nedstigningskum.  

6.15 Avstand mellom kummer 

Maks avstand mellom kummer på spillvannsledning er normalt 80 m. 

6.16 Rørgjennomføringer i betongkum 

Rørgjennomføring i betongkum gjøres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 9 (UT), “Rørgjennomføring i 

betongkum”. Alle gjennomføringer i betongkummer skal skje ved kjerneboring gjennom kumvegg. 

Det kan anvendes kjerneboring for dimensjoner inntil Ø400mm. For borehullsdiameter henvises det 

til VA- Miljø-blad nr. 9, tabell 1. Normalt anvendes systempakning eller avtrappet gummimansjett i 

gjennomføringen. Det henvises til leverandørens beskrivelse. 

6.17 Renovering av avløpskummer 

Renovering av avløpskummer gjøres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 2 (UTA), “Renovering av kum”. 

VA-ansvarlig skal godkjenne løsningsforslag fra tiltakshaver. 
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6.18 Tetthetsprøving 

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av 

tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og 

kravet til tetthet, er beskrevet i VA-Miljø-blad nr. 24 (UTA), “Tetthetsprøving av selvfallsledninger”.  

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 63 (UT), “Tetthetsprøving av kum”.  

6.19 Avløpspumpestasjoner 

Før prosjekteringen av avløpspumpestasjoner igangsettes må prinsippløsninger avklares med VA-

ansvarlig. 

Det henvises til VA-Miljø-blad nr. 76 (PTA), “Mindre avløpspumpestasjoner. Dimensjonering, 

dokumentasjon og kontroll”, VA-Miljø-blad nr. 77 (PTA), “Mindre avløpspumpestasjoner. Overbygg 

med installasjoner og automatikk”, samt VA-Miljø-blad nr. 78 (PTA), “Mindre avløpspumpestasjoner. 

Pumpesump med installasjoner”.  

Retningslinjene i de nevnte databladene gjelder prefabrikerte stasjoner med nedsenkede pumper. 

For plasstøpte stasjoner og stasjoner med tørroppstilte pumper skal VA-ansvarlig kontaktes for krav 

og anvisninger.  

For private pumpestasjoner kan bl.a. følgende krav gjøres gjeldende, kfr. kommunenes VA-

ansvarlige: 

• alarm til alle tilknyttede hus 

• ikke nødoverløp 

• det tillates ikke pumpet direkte inn på kommunal hovedledning, det skal etableres 

gravitasjonsledning min. 3m før tilknytning 

6.20 Ledninger under vann 

Ledninger under vann skal ha spesiell godkjennelse av kommunens VA-ansvarlig. Ledninger under 

vann skal legges og utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 44 (UT), “Legging av undervannsledninger” 

og VA-Miljø-blad nr. 46 (UT), “Utløp under vann”.  

Vedrørende søknad om tillatelse til legging av undervannsledninger vises det til VA-Miljø-blad nr. 41 

(PT), “VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre”.  

6.21 Sand- og steinfang 

I forbindelse med innløp i avløpspumpestasjoner skal sandfang normalt bygges. Det henvises til NS 

1825 og kapittel 9 nedenfor, vedlegg 3 - Normaltegning for sandfangkum på hovedledning for 

overvann. 

Ved uklarheter kfr. VA-ansvarlig i den aktuelle kommunen. 
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6.22 Trykkavløp 

Trykkavløpssystem basert på kvernpumper skal dimensjoneres og utføres i henhold til VA-Miljø-blad 

nr. (66), “Trykkavløp. Dimensjonering og utforming”.   

Valgt løsning skal forhåndsgodkjennes av kommunens VA-ansvarlig. 

6.23 Fjerning av tilknytninger på hovedledning 

Ved saneringsarbeider, riving av bygninger eller andre forhold som medfører fjerning/flytting av 

tilknytning til kommunal ledning, skal stikkledning for vann og avløp plugges ved tilknytningspunkt på 

hovedledningen. Gren som ikke er i bruk skal blindflenses. Dette gjelder også midlertidige 

tilknytninger. Plugging dokumenteres med nord-orientert foto og innmålingskoordinater (x, y). 

6.24 Andre krav 

• Forgreninger som legges ut fra hovedledningene for framtidige tilkoblinger, skal ha samme 

farge som hovedledningen. 

• Avfallskverner tillates ikke montert på avløpsanlegg som skal knyttes til kommunens 

spillvannsnett.  

• Oljeutskillere; VA-ansvarlig avgjør om oljeutskiller skal installeres. Det henvises til VA- Miljø-

blad nr. 22 (PBA), “Oljeutskillere, forvaltning av myndighet”.  Oljeutskillere skal 

dimensjoneres etter Norsk Vann sin veileder, Rapport 156/2007. Videre gjelder NS EN 858-1 

og NS EN 858-2. Avløpet fra utskilleranlegg skal alltid føres til spillvannssystemet. 

• Fettavskillere dimensjoneres etter veileder i VA-Miljø-blad nr. 23 (PBA), “Fettutskillere, 

forvaltning av myndighet”. Foran utskilleren skal det være et slamkammer. Etter utskilleren 

skal det være prøvetakingskum. Utskilleren skal ha to alarmnivåer. Alarm 1 ved 3/4 fullt 

fettfang, og alarm 2 ved fullt fettfang. Det skal foreligge driftsinstruks med logg for hvert 

utskilleranlegg. Avløpet fra utskilleranlegg skal alltid føres til spillvannssystemet. 

• Minirenseanlegg; Kommunene godtar bare unntaksvis etablering av nye minirenseanlegg. 

Minirenseanlegg skal generelt dimensjoneres og etableres etter VA-Miljøblad nr. 52 (PBA), 

“Minirenseanlegg”. Kfr. VA-ansvarlig i den aktuelle kommunen for utfyllende opplysninger 

samt opplysninger om eventuelle tilleggskrav. Avløp fra minirenseanlegg kan kun tillates til 

bekk med helårsvannføring. 
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7 Transportsystem – overvann  

7.1 Generelle bestemmelser 

Avvanningssystem skal legges og utformes slik at den naturlige vannbalansen i området blir minst 

mulig forstyrret. Der forholdene ligger til rette for det, skal overvann disponeres lokalt. LOD-løsninger 

anvendes. I etablerte områder skal alle nye tilførsler til kommunal hovedledning for overvann 

tilstrebes anlagt uten tilvekst i mengden av overvann. 

Klassifisering av ikke-kloakkholdig avløpsvann skal tiltakshaver ta opp med VA-ansvarlige i 

forhåndskonferanse med kommunen. Avløpsvann klassifisert som spillvann skal føres til 

spillvannsnettet, mens annet avløpsvann kan bli klassifisert som overvann. Dette kan føres til 

overvannsnettet eller direkte til vassdrag.  

7.2 Valg av ledningsmateriale 

Sorte PVC-U rør med minimum SDR34 godkjennes. Sulfatresistente T-merka BTG-rør godkjennes. PP-

DV rør med styrkeklasse min SN 8 godkjennes. Eggformede rør skal vurderes brukt på ledningsstrekk 

der det vil kunne bli problemer med selvrensing av rørene. 

VA-Miljø-blad nr. 30 (PT), “Valg av rørmateriell” skal være veiledende for valg av rørmateriell.      

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.  

7.3 Beregning av overvannsmengder 

Overvannsledninger/overvannsanlegg skal dimensjoneres etter Norsk Vanns Rapport 162-2008 og 

relevante IVF-kurver. Kommunene kan ha ulike kurvevalg i forskjellige områder av kommunen. 

Kontakt VA-ansvarlig før dimensjonering starter. Se også VA-Miljø-blad nr. 74 (PTA), 

“Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming”. 

Utførelse i innløps- og utløpsarrangement i overvannsdammer beregnet for fordrøyning og 

flomdempning skal utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 70 (UT), “Innløp- og utløpsarrangement ved 

overvannsdammer”. Metoden for beregning av nødvendig volum for overvannsdammer med 

flomdempningsformål er vist i VA-Miljø-blad nr. 69 (PTA), “Overvannsdammer. Beregning av volum”.  

 

7.4 Dimensjonering av overvannsledninger 

Overvannsystemet skal generelt dimensjoneres for både maksimums- og minimumsvannmengder. 

Når vannmengdene er beregnet, fastsettes ledningenes/anleggets dimensjoner i henhold til 

dimensjoneringskriteriene oppgitt av kommunens VA-ansvarlig.  
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I tillegg må det kartlegges og sikres alternativ flomveg for overvannet når ledningens kapasitet ikke 

strekker til. Se VA-Miljø-blad nr. 93 (PTA), “Åpne flomveier”. 

7.5 Minstedimensjon 

Minste innvendig dimensjon for kommunal overvannsledning er 150 mm. 

7.6 Minimumsfall/selvrensning 

Overvannsledninger har som regel samme fall som spillvannsledningen i grøfta. Ved separat 

overvannsledning vurderes minimumsfallet særskilt. Endeledninger skal vurderes spesielt i 

forbindelse med selvrensing. 

Det er viktig å unngå motfall og svanker ved legging av ledninger. Toleransekrav til leggingen er 

derfor viktig, og finnes i NS 3420, kapittel U. 

Prosjektert fall bør uavhengig av skjærspenningskravet som angitt ikke være mindre enn 8 promille. 

Ved utførelse etter toleranseklasse 1 og gode grunnforhold kan fall ned til 5 promille anvendes.  

Ved anvendelse av minimumsfall skal tiltakshaver normalt dokumentere utførelsen med 

rørinspeksjon med fallmåling ved garantitidens utløp. Rørinspeksjonen skal utføres både på driftet 

ledning og etter at den er blitt spylt ren.  

Se også VA-miljøblad nr. 79 (PTA), “Dimensjonering av avløpsledninger. Selvrensning”. 

7.7 Styrke og overdekning 

Trykkledninger skal ikke utsettes for høyere innvendig trykk enn sitt nominelle trykk. Trykkstøt skal 

ikke overskride ledningens nominelle trykk. 

Ved stort leggedyp må ansvarlig prosjekterende kontakte leverandør for å avklare om ledningen har 

tilstrekkelig styrke.  

Se forøvrig VA-Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PTV) ), avsnitt 

om styrke og overdekning, samt NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under 

forskjellige belastningsforhold. 

7.8 Rørledninger og rørdeler 

For krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner henvises det til: 

• VA-Miljø-blad nr. 10 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 11 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 12 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP-materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 13 (PT), “Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av GRP-materiale”. 

• VA-Miljø-blad nr. 14 (PTA), “Kravspesifikasjon for betong avløpsrør”. 
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• VA-Miljø-blad nr. 16 (PTV), “Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør”. 

For samtlige blads vedkommende er det den generelle teksten samt kravene til trykkløse rør som 

gjelder for overvannsledninger.   

Kommunens VA-ansvarlig bestemmer valg av ledningsmateriell. 

7.9 Mottakskontroll 

Utførende entreprenør skal skriftlig bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser. Utførende har 

deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand. 

Utførende skal løpende overlevere til VA-ansvarlig nye utfylte skjema for mottakskontroll, minimum 

til hvert byggemøte. 

Se skjema for mottakskontroll under kapittel 9 nedenfor, vedlegg 4 - Mottakskontroll av VA-

materiell.  

7.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal  
overvannsledning 

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal overvannsledning utenfor kum. For nyanlegg 

benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller lignende). 

Private stikkledninger kan alternativt kobles i kum. Dette er hensiktsmessig der avstand til kum på 

hovedledning er liten. Finnes det ledige gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig 

tillate at disse anvendes til tilknytning av stikkledninger.  

Avgrening skal utføres i kum på hovedledning når innvendig dimensjon på avgreningen er minst 150 

mm.  

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 33, (UTA), 2 "Tilknytning av 

stikkledning til hovedavløpsledning”.  

7.11 Ledning i kurve 

Som hovedregel skal overvannsledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom 

kummene. Etter avtale med VA-ansvarlig kan det gis tillatelse til å legge ledningen i kurve. Ledningen 

skal da koordinatbestemmes for minst hver 10. m. Ved rørlengde på 6 m, skal hver skjøt 

koordinatbestemmes (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten angir 

som maks. 

7.12 Bend i grøft 

Bend i grøft mellom kumpunkter tillates normalt ikke. På overvannsledninger kan det etter 

godkjenning av VA-ansvarlig benytte inntil to stk. horisontalbend inntil 30 grader mellom kummer. 
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Bend nedstrøms et annet bend på samme kumstrekk skal ikke ha større avvinkling enn det øverste. 

Bendene skal være langbend og plasseres i tilknytning til kumgrupper. På store dimensjoner, 

>250mm, kan alternativt ett kortbend inntil 30 grader kunne godkjennes under gode 

driftsbetingelser, kfr. VA-ansvarlig. 

7.13 Trasé med stort fall 

Hvis ledningstraséen får fall > 1:6 (167 ‰) uten ekstra energidempende tiltak, som fallkum eller 

tilsvarende, skal det benyttes rør med strekkfaste skjøter, alternativt helsveisede rør (stål og PE/PP).  

Ved fare for stor grunnvannsstrømning i grøfta anbringes grunnvannssperre av betong eller leire.  

Rørgjennomføring gjennom sperre av betong utføres som vist i VA-Miljø-blad nr. 9 (UT), 

“Rørgjennomføring i betongkum”.  

Ved fare for ras i gjenfyllingsmassene langs traséen må sperren utføres i betong og forankres i faste 

masser.  

Løsning avgjøres av kommunens VA-ansvarlig.  

7.14 Overvannskummer 

Nedstigningskummer bør ikke ha mindre diameter enn 1200mm. Bunnseksjon med diameter 

1000mm kan anvendes. For de minste rørdimensjonene bør renner utføres i samme materiale som 

rørledningen (ved bruk av PVC-rør skal renner i PP anvendes). Ledige renneløp som ikke skal benyttes 

skal gjenstøpes eller plugges med egnet plastdel.   

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 32 (UT), “Montering 

av kumramme og kumlokk”. Lørenskog kommune har krav til kommunevåpen på sine lokk. 

I kummer med innvendig høyde > 4,0 m skal det monteres mellomdekke. Slike kummer skal ha en 

diameter på min 1,6 m.  

Innløp i fallkummer skal utføres med skjerm eller nedføringsrør, slik at betjening kan skje uten at 

driftspersonalet utsettes for unødig sprut. 

Ved avgreninger på hovedledning skal det anvendes nedstigningskummer. 

Rennekummer med innvendig utløpsdiameter > 500mm skal ha montert sikkerhetsrist. 

Minikummer av plast (stake-/spyle-/inspeksjonskummer) skal ha stigerør av sort/blå plast med 

minimumsdiameter Ø600mm. Lokket på stigerøret skal ha håndtak. 

 

Leverandørens leggeanvisning skal følges.  



 

Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner      Side 7-37 av 41 

Revisjon B1-til behandling  bbm/16.5.2012   
  

7.15 Avstand mellom kummer 

Maks avstand mellom overvannskummer er 80 m.  

7.16 Rørgjennomføringer i betongkum 

Rørgjennomføring i betongkum gjøres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 9 (UT), “Rørgjennomføring i 

betongkum”. Alle gjennomføringer i betongkummer skal skje ved kjerneboring gjennom kumvegg. 

Det kan anvendes kjerneboring for dimensjoner inntil Ø400mm. For borehullsdiameter henvises det 

til VA- Miljø-blad nr. 9, tabell 1. Normalt anvendes systempakning eller avtrappet gummimansjett i 

gjennomføringen. Det henvises til leverandørens beskrivelse. 

 

7.17 Tetthetsprøving 

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av 

tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og 

kravet til tetthet, er beskrevet i VA-Miljø-blad nr. 24 (UTA), “Tetthetsprøving av selvfallsledninger”.  

Tetthetsprøving av kummer på overvannsledninger kreves ikke alltid utført. Tiltakshaver skal, før 

prosjekteringen startes opp, avklare med VA-ansvarlig om kommunen krever tetthetsprøving også av 

overvannskummer. Tetthetsprøving skal da normalt skje i henhold til VA-Miljø-blad nr. 63 (UT), 

“Tetthetsprøving av kum”.  

 

7.18 Sandfang/bekkeinntak og ledning til vassdrag/bekk 

Før overvann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang.   

Der det er nødvendig å legge bekk i rør/kulvert, skal bekkeinntak utformes med vekt på god 

hydraulisk vannføring og selvrensing av rist.  

Overvannsutslipp til elv eller bekk skal erosjonssikres. Det henvises til Vegvesenets Håndbok 018 – 

Vegbygging, Håndbok 018 – Vegbygging (utgitt av Statens Vegvesen) og VA-Miljøblad nr. 64 (PT), 

“Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utforming”. 

Utførelse skal være godkjent av VA-ansvarlig. 

7.19 Andre krav 

Tiltakshaver plikter å dokumentere at tiltaket(ene) ikke medfører økt overvannstilførsel til vassdrag, 

bekker og elver. Det skal sannsynliggjøres at levevilkårene for fisk, bunndyr og annet biologisk liv ikke 

forringes ved tiltaket(ene).  
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Eventuelle lokale fordrøyningssystemer og renseinnretninger skal inngå i tiltakshaverens leveranse i 

forbindelse med omsøkte tiltak. Se også 7.3 ovenfor. 
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8 Transportsystem - avløp felles  

8.1 Generelle bestemmelser 

Det henvises til kapittel 6.1 ovenfor. 

Generelt skal alle nye spillvannsanlegg i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner bygges som 

separatsystem. Ved rehabilitering kan det noen steder fortsatt aksepteres fellessystem, kfr. VA-

ansvarlig. 

8.2 Sand- og steinfang 

Sand- og steinfang skal etableres for oppsamling av sand og grus i ledningsnettet. Dette kreves der 

hvor avløp går inn i pumpestasjon/trykkummer.  

I nye utbyggingsområder bør midlertidig steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet knyttes 

til det eksisterende. Se kapittel 9 nedenfor, Normaltegning for sandfangkum på hovedledning  

8.3 Regnvannsoverløp 

Regnvannsoverløp er en viktig del av avløpssystemet der nettet, eller deler av nettet, er utført som 

fellessystem. 

Overløpets oppgave er å hindre overbelastning nedstrøms ledningsnettet under nedbør og 

snøsmelting. Valg og utforming av overløp kan gjøres i henhold til VA-Miljø-blad nr. 74 (PTA) 

“Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming”. 

Behov for tidsregistrering, kontinuerlig overvåkning med overføring av data til SD-anlegg etc vurderes 

av kommunens VA-ansvarlige i hvert enkelt tilfelle. 
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9 Vedlegg og normblad 

Alle de dokumentene som er listet opp i det følgende kan linkes/hyperkobles direkte fra teksten i 

dette dokumentet.    

9.1 Link til vedlegg som er felles for Lørenskog, Rælin gen og Skedsmo 
kommuner: 

Vedlegg 1. Forklaring av betegnelser og forkortelser 

Vedlegg 4. Mottakskontroll av VA-materiell  

Vedlegg 5. Innmåling og dokumentasjon VA ledningsnett 

Normblad 1 Typisk grøftesnitt VA med kabelvarerør, fjernvarme-, kjølerør og 

avfallsugerør 

Normblad 2 Bunnforsterkning av grøft, utkiling. 

Strømningsavskjæring/grunnvannssperre 

Normblad 3 Typisk vannkum. Detaljer kumtopp og kumgjennomføring 

Normblad 4 Inspeksjons/spylekum SP og OV. Nedstigningskum med 

mellomdekke 

Normblad 5 Sandfangssluk, gatesluk med kumgjennomføring samt overgang 

asfalt 
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9.2 Link til vedlegg som gjelder spesielt for Lørenskog  kommune:  

Vedlegg LK2. Rutine for varsling av tiltak på VA-nettet 

 Vedlegg LK3. Trykkøkningsstasjoner. Lørenskog kommune. 

Vedlegg LK6. Norm for vannmålerinstallasjoner 

 

9.3 Link til vedlegg som gjelder spesielt for Rælingen kommune:  

Vedlegg RK2. Rutine for varsling av tiltak på VA-nettet 

Vedlegg RK6. Norm for vannmålerinstallasjoner 

 

9.4 Link til vedlegg som gjelder spesielt for Skedsmo k ommune:  

Vedlegg SK2. Rutine for varsling av tiltak på VA-nettet 

Vedlegg SK6. Norm for vannmålerinstallasjoner 

 

 

 


