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Formålet med rapporten

Vekke interesse for NoDig i små og mellomstore 
kommuner og motivere til bruk av NoDig

Rapporten inneholder:

• Nyttig og samlet informasjon om NoDig

• Hjelp til planlegging og valg av metoder

• Verktøy for bestilleren 

• Verktøy for oppfølging av NoDig anlegg 

• Prosjekt eksempler
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Fornyelsestakten må økes betydelig

VA-ledningsnettet i Norge har et enormt fornyelsesbehov

På landsbasis: innebærer en dobling av dagens 
fornyelsestakt

Må ta i bruk alternative og smarte anleggsløsninger – i 
tillegg til tradisjonell graving av VA-grøfter

Fordi det ofte er:  raskere, økonomisk gunstig, mer smidig, 
mer miljøvennlig    
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Ta hensyn til miljøet!

• I lov om offentlige anskaffelser står det at «Statlige, kommunale og 
fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under 
planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, 
universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen»

• Der er følgelig et skal-krav å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen

Ved NoDig får vi bl.a.: - Lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av 
redusert  massetransport

- Redusert ulemper tilknyttet støv og støy
- Redusert ulemper for 3. part (publikum, butikk/næring, 

trafikale hensyn)
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Tenk derfor alltid 
NoDig først!



Gi en samlet oversikt over metoder for fornying av ledninger

Strukturelle metoder (nytt rør): 
• Rørpressing
• Boring i løsmasser
• Boring i fjell/kombinasjonsmasser
• Inntrekking av rør
• Utblokking

Semi-strukturelle metoder:
• Strømpefôring avløp
• Strømpefôring vann
• Tett-tilsluttet rør

Ikke strukturelle metoder: 
• Belegg
• Løs fôring vann
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Foreløpig utgave av 
kap 2.1.5
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Samlet oversikt over metoder for fornying av kummer

• Tradisjonell reparasjon av kummer
• Tetting vha injisering
• Renovering med belegg
• Strømerenovering
• Installasjon kum i kum
• Plater (firkant kummer)
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Renovering av stikkledninger

Mellom 50 og 75 % av antall lekkasjer på det norske 
nettet oppstår på stikkledningene

• Det er laget egen Norsk vann rapport:  
«Stikkledninger – ansvar og teknisk utforming» 
Rapport 207.
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Planlegging og gjennomføring

• Valg av metoder

• Konkurransegrunnlaget

• Byggeleder rollen
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Valg av metoder

• Få oversikt

- Problembeskrivelse (underdimensjonerte ledn., 
kjellerovesvømmelse, kloakkstopp, brudd, lekkasjer, etc)

- Hva finnes i grøfta 
(type rør, dim, alder, materiale, material overgang, 
reppmuffer, bend, antall kummer, stikk, avstand 
naboledninger, grunnforhold, grunnvannstand, 

forurensede masser, etc. 
Tilstand på eksisterende rør!

- Hva finnes over grøfta (opparbeidet areal, trafikk, 
næring, bo-areal, etc)

-
Driftspersonale viktig ressurs!
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• Metodevalg
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Noen eksempler på årsak til problemer: 

• Underdimensjonerte rør
• Hyppige brudd på grå jern- og st.j. ledn.
• Innvendig korrosjon , groptæringer på st.j. ledn
• Redusert kapasitet grunnet rotinntrenging, forskjøvne skjøter, innstukket grenrør, …. (etc) 
• Punktvis rørkollaps
… etc
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Konkurransegrunnlaget

• Kvalifikasjons krav og tildelingskriterier
Kriteriene skal være tydelige og forutsigbare 
Tydelig hvordan kriteriene benyttes i evalueringsfasen

Forslag til krav og kriterier

• Avtaleformer
Kjøp etter forhandling i ett eller to trinn. (Med eller uten prekvalifisering)
Anbud. (Forhandlingsforbud)

• Mengdebeskrivelsen 
- tips til hva som bør være med til de forskjellige metodene
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Byggeleder rollen

• God prosjektering er ikke tilstrekkelig for å sikre at et NoDig-
prosjekt blir vellykket

– Byggelederen må ha den riktige kompetansen for det 

aktuelle prosjektet

– Byggeleder/ kontrollør MÅ være ute på anleggsplass

– Søk gjerne kunnskap fra andre kommuner - fagnettverk

• Vedlegg: Sjekkliste til byggelederen – Excel format
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Prosjekt eksempler

• Mange interessante eksempler fra NoDig!

Vi har valgt oss ut noen 
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Kan lastes ned på Norsk vann sine hjemmesider
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Norsk Vann rapport:
Smart Ledningsfornyelse




