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Rørinspeksjon Norge (RIN)

ARBEIDSGRUPPER:

- Spyling og rørinspeksjon

- Stikkledninger

- Lekkasjekontroll og trasésøk

- Tetthetsprøving og desinfeksjon

- Uavhengig 3.parts kontroll

Årsmøte på Lillehammer 24.-26. august www.rin-norge.no



 Skandinavisk bransjeorganisasjon som jobber for en bærekraftig 
samfunnsutvikling med fokus på grøftefrie anleggsmetoder for VA-
ledninger.

 Arbeidsgrupper i Sverige og Norge.

 Medlemmer fra ledningseiere, konsulenter, entreprenører og 
leverandører.

 Internasjonalt samarbeid bl.a. gjennom ISTT.

 Startet i 1989.

 www.sstt.no (kurs, foredrag, arbeidsoppgaver, pågående 
prosjekter, m.m.)



Agenda

• NoDig metodeoversikt

• Hva kreves av grunnlagsdata og bestillerkompetanse for å velge riktig NoDig-metode?

• NoDig i praksis – Prosjekteksempler



Hva er NoDig?

Definisjon: 

En fellesbetegnelse for renovering av gamle 

ledninger, eller etablering av nye ledninger 

med ingen eller minimalt med graving. 



Metodeoversikt

STRUKTURELLE 
METODER: 
Renoveringsproduktet 
kan alene motstå 
opptredende krefter i 
hele levetiden.

SEMISTRUKTURELLE 
METODER:  

Renoveringsproduktet er delvis 
avhengig av radiell støtte fra 
det eksisterende røret, for å 
kunne motstå opptredende 
krefter i hele levetiden. 

IKKE-STRUKTURELLE 
METODER: 

Renoveringsproduktet er helt 
avhengig av radiell støtte fra 
det eksisterende røret, for å 
kunne motstå opptredende 
krefter i hele levetiden. 



Metoder Strukturell Semi-
strukturell

Ikke-
strukturell

Rørpressing i løsmasser X

Styrt boring i løsmasser X

Horisontalboring i fjell eller 
kombinasjonsmasser

X

Inntrekking av rør X

Utblokking X

Strømpeforing avløp (X) X

Strømpeforing vann X X

Tettilsluttet rør (X) X

Belegg (X) X

Metodeoversikt (basert på VA/Miljøblad 90)



Klassifisering i ISO 11295
Oversatt til norsk

Tabellen er fritt
oversatt til norsk, 
det tas forbehold
om ev. feil i 
oversettelsen.



Når du trenger et nytt rør under noe som ikke kan graves over…



Nytt rør i jomfruelig terreng – Strukturell metode

Metode Løsmasse Fjell Kombinasjons-
masser

Styrbarhet

Rørpressing X Rett

Styrt boring i løsmasser X Rett / Kurve

Horisontalboring i fjell X Rett / Kurve

Horisontalboring i kombinasjonsmasser X Rett

Tunnelering X Noe Noe Rett / Kurve

Pilotrørsboring X Rett



Rørpressing 
(strukturell metode)



Boring i fjell og 
kombinasjonsmasser
(strukturell metode)



Styrt boring i 
løsmasser
(strukturell 
metode)



Styrt 
boring i 
løsmasser
(strukturell 
metode)



Styrt boring i 
løsmasser
(strukturell 
metode)



Styrt boring i 
løsmasser
(strukturell 
metode)



Pilotrørsboring (strukturell metode)



Tunnelering (strukturell metode)



Samspillskontrakt 
Oslo kommune: 
Ny SP 250.

Utfordringer:
- Minimumsfall
- Stedvis fjell
- Krysse E6
- Krysse T-banespors
- Passere spuntvegger



Husk at 
hølet er en 

ressurs!



Metoder Strukturell Semi-
strukturell

Ikke-
strukturell

Inntrekking av rør X

Utblokking X

Strømpeforing avløp (X) X

Strømpeforing vann X X

Tettilsluttet rør (X) X

Belegg (X) X

Nytt rør i eksisterende rør



Strukturelle NoDig-metoder i eksisterende rør

Metode Diameter

Inntrekking av rør (sirkulært) Redusert innvendig diameter

Inntrekking av tettilsluttet rør (C-foldet) Redusert innvendig diameter

Utblokking Lik eller økt diameter



Strømpeforing i eksisterende vannledning 
Type strømpeforing Egnet til

Løs armert foring
(semi-strukturell)

Vannledninger / Overføringsledninger
Lange strekk
Høyt innvendig trykk
Rask å installere
DN150-500

Limt armert foring
(semi-strukturell)

Vannledninger
Innvendig korrosjonsbeskyttelse
Gravefri gjenåpning av stikkledninger
Bend opp til 30 (45) grader
DN75-1200

Glassfiberarmert 
foring
(strukturell)

Vannledninger / Overføringsledninger
Kvalitet tilsvarende et nytt rør
DN150-1500



Glassfiber-armert 
foring, DN600 
vannledning i 
Drammen 
(strukturell metode)

Klikk for å legge til tekst



Glassfiberarmert foring (vannledning, strukturell metode)



Strømpeforing avløp i eksisterende rør 

Før

Etter



PU-belegg



Grunnlagsdata for å velge rett NoDig-metode:

Jo mer du vet om grunnen og det 
som befinner seg i den, jo bedre.



Grunnlagsdata for å velge rett NoDig-metode:

• Grunnkart, ledningskart, kabelkart, kartlegge eksisterende langsgående og kryssende 
infrastruktur

• Feltarbeid / Kumregistrering. 

• Adkomst! Rigg. Utlegging av nytt rør/sveising. Fornuftige gravepunkt. Muligheter og 
begrensninger.

• Krav til ny ledning (kvalitet, levetid, strukturell styrke, funksjon, osv. må defineres

• Grunnforhold / Grunnundersøkelser / Grunnvannstand (Utført/utføres?)

• Omkringliggende hensyn: Forurenset grunn (behov for sikring av vannkvalitet?), 
miljøhensyn (trær, trua arter), kulturminner

• Reguleringsplan



Grunnlagsdata for å velge rett NoDig-metode: 
Tilleggsbehov ved bruk av eksisterende rør:

• Kartlegge status: Rørinspeksjon / Spyling

• Stikkledninger / Rørleggerarkivet – Avdekke antall/tilstand på tilkoblinger / anboringer

• Driftserfaringer / Rørtilstand: Driftsbehov, rørmaterialer, alder på ledning, tilstand, 
lengde, avvinkling/bend, fall, innvendig belegg, beliggenhet (stemmer kartet med 
virkeligheten?). 

• Skadestatistikk (brudd, lekkasjer, reparasjoner) og forventet restlevetid

• Behov for strukturell styrke / levetid?



Bestillerkompetanse NoDig

- Samarbeid med nabo-kommunen.

- Samarbeid med / Besøk en kommune som har lang erfaring / konkrete prosjekter på gang. 

- Inviterer entreprenører til å fortelle om sine produkter

- Hospiter hos en entreprenør

- Vær nysgjerrig. Spør! Bransjen er veldig meddelsom.

- Google it! Bruk faglitteraturen

- Spør utefolket

- Med deg inn i Rørinspeksjon Norge og SSTT

- Delta på kurs og fagtreff i bransjen; SSTT/Norsk Vann holder NoDig-kurs

- Velg rett rådgiver, med tilstrekkelig bredde og kunnskap om de ulike metodene. Sett krav til rådgiverens 
NoDig-kompetanse. Tør å vekte kompetanse og erfaring, ikke bare pris når rådgiver kontraheres.

- Utarbeid rammeavtaler på NoDig-metoder og få inngående NoDig-kunnskap gjennom lokale prosjekt!

- Få nok erfaring: Det en jobber mye med blir en god på!









FREMMEDVANN
og kapasitet i 
AF-ledninger



Er separering av fellesledning mulig 
med NoDig i smale fjellgrøfter?

Renovere AF + VL, bore ny OV i fjell?
- Boretrasé kan bli i konflikt med 

eksisterende infrastruktur (risiko!). 
- Resultat / mulighet avhengig av 

fjellkvalitet (risiko!). 
Separere AF til SP og OV ved utblokking?
- Smale fjellgrøfter: Utstyret setter 

seg fast, graving vil påkreves.



Forslag til løsning: «Separering light»:
Tiltak AF-ledning:

1) AF-ledning brukes til spillvann.

2) AF tilstandsvurderes og renoveres (strømpe / 

inntrekking av nytt rør / utblokking). Ses opp 

mot nærliggende VL så denne ikke skades. 

3) Overvann (taknedløp) kobles fra AF og føres 

til terreng.

4) Ev. dreneringer fra hus må fortsatt ledes til 

AF-ledning.

5) Overvann håndteres som overflatevann eller 

i grunne, gjerne isolerte, rør. 

6) Trygge flomveier etableres med utløp til sjø.



Forslag til løsning: «Separering light»:
Tiltak vannledning:

1) Tilstandsvurdering (driftsdata, 
alder, reparasjoner / brudd / 
skader, materiale, osv.)

2) Kartlegging av stikkledninger 
(antall, alder, materiale)

3) Vurdere egnet metode 
(utblokking, inntrekking, 
strømperenovering, belegg) 
basert på behov for strukturell 
styrke.



Forslag til løsning: «Separering light»:
Tiltak stikkledninger:

1) 45-50 % lekkasjer på 
stikkledninger

2) Eldre/Galv. VL: BYTT! PE/Kobber: 
Behold.

3) Strømperenovere avløpsledning 
dersom VL skal beholdes

4) Grave ny SP + VL hvis VL skal 
byttes.



HUSK KUMMENE!



Fra grunnlagsdata til metodevalg

1
• Grunnlagsdata

2
• Vurdere muligheter / 

begrensninger

3
• NoDig- kompetanse
• Bestiller-kompetanse

Metodevalg / Utførelse



SLETTES: NoDig i praksis - Prosjekteksempler

• Kragerø? Fjellboring, sjøledning og utblokking. S:\Oppdrag\Skien\611126\57\01

• PrimusLine i Lofoten?

• Kryssing av vei/bane: Stålrør, m.m.

• Fokus: MILJØ. KVU i Lørenskog? Ha fokus på miljøregnskapet som ble utarbeidet? 

• Miljø generelt: NoDig skaper i seg selv et lavere CO2-utslipp fordi prosjektene medfører mindre 
graveomfang, tar kortere tid og krever mindre massetransport og drift på anleggsmaskiner enn 
konvensjonelle anlegg (totalt sett mindre omfang!) (se KVU Lørenskog, hvor forskjellen fremkommer, 
(elektrifisering er ikke medtatt i regnestykket)). Elektrifisering er nå mulig både for NoDig-maskiner og 
for maskiner i konvensjonelle oppdrag. Oslo VAV er en foregangskommune og stiller strenge krav til 
fossilfri drift (ring Steg og spør om krav som stilles her, se artikler fra Steg og UE på hammerboring hvor 
strøm ble brukt og ikke-fossilt drivstoff på øvrige maskiner). Oslo VAV har før kravet ble stilt sett at utslipp 
fra anleggsmaskiner er den store stygge ulven i anleggsprosjekter, derav krav til fossilfritt. 



Grunnlagsdata for å velge rett NoDig-metode: Ny ledning i ny trasé

• Krav til ny ledning (rett linje, bue, lengde, dimensjon, kvalitet, anboringer, kummer, fallforhold, osv.)

• Grunnforhold – Sjekk NGU-kart, løsmassekart, NADAG-databasen (tidligere registrerte 
grunnundersøkelser i området), kvikkleirekart, grunnvannstand, erfaringer fra utførte reparasjoner 
(driftsavdelingen/entreprenør), spør større aktører om erfaringer (Statens vegvesen, geoteknikere, m.m.).

• Eksisterende infrastruktur (type (kabler, VA, fjernvarme, osv.), dybde, avstand, dimensjon, alder, kvalitet, 
grad av nøyaktig plassering, osv.) og nærhet til eksisterende installasjoner (mur, bygg, kjellere, osv.)

• Forurenset grunn; Behov for tiltak på ledningen (diffusjonstette PE-rør?) eller behov for masseutskifting 
(deponi, alunskifer, fyllmasser, osv.)?

• Geotekniker innhentes ved grøfter dypere enn 2 meter. Obs! Ny graveforskrift!

• Fornminner/kulturminner

• Miljø/Natur (vassdrag, verna trær eller dyr, svartelista arter, rødlista arter, osv.)

• Reguleringsplan

• Tidlig dialog med berørte aktører (vei, bane, kabeletater, natur, byggesak, osv. kan sitte på viktig info).


