Rørinspeksjon – et verktøy for
kontroll av nye/renoverte rør
VA-konferansen i Molde, 19.10.2021
Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak as

Disposisjon

•
•
•

Norsk Vann inspeksjonsrapporter

•
•
•

Fallmåling

Forutsetninger og anbefalinger
Norsk Vann rapport 235/2018 Akseptkriterier for
nyanlegg

Uavhengig kontroll
Behov / videre arbeid

Norsk Vann inspeksjonsrapporter
•

234/2018 Rørinspeksjon av hovedledninger for
vann og avløp

•

235/2018 Dataflyt – Klassifisering av
avløpsledninger

•

236/2018 Akseptkriterier - Vurdering av nye og
nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon

•

252/2020 Kummer - Klassifisering og
tilstandsvurdering

Forutsetninger og anbefalinger
•
•

Operatøren skal bare rapportere det som observeres under inspeksjonen

•

Byggherren må selv vurdere resultatet av inspeksjonen opp mot krav og tiltak
(utbedring, oppgraving). Rørinspeksjonen er ikke i seg selv en vurdering av
ledningens tilstand

•

Ønskes operatørens vurderinger, skal dette gis i en annen rapport (eget
oppdrag)

Rapportene gir anbefalinger. Bestiller kan fritt bestemme endringer i utførelse og
rapportering. Dette bør avtales mellom bestiller og operatør i forkant av
utførelsen

Kompetanse

•
•

Det bør stilles krav til operatørens kompetanse
Kompetansebevis bør kontrolleres!!

Inspeksjonsformål
For best mulig resultat må formålet med inspeksjonen avklares og formidles til operatøren før
gjennomføring. Dette gir føringer for nødvendig grunnlag, valg av forarbeider, valg av utstyr og kvaliteten på
rapporteringen.

•

5 inspeksjonsformål

•
•
•
•
•

Feillokalisering
Planmessig kartlegging av tilstand
Detaljplanlegging for rehabilitering
Kontroll av nyanlegg : Sikre tilfredsstillende kvalitet på ledninger som overtas til drift
Tilsyn av viktige kummer

Generelle krav til utførelsen
•

Kamera skal holde jevn hastighet tilpasset oppgave, rørtype, og kjøre så langsomt at et utrenet øye får
med seg alt av observasjoner

•
•
•
•

Ved vinkling av kameraet mot en observasjon skal kameratraktoren stå stille

•

Det er viktig å ta seg så god tid at hele røret blir filmet
Filmingen skal normalt være med lydopptak for å gi utfyllende kommentarer til observasjonene
Ved avvik:

•

Hvis kravene til rapportering må fravikes, bør bestiller og operatør blir enige om andre eller reduserte krav i forkant
av inspeksjonen

•

Hvis kravene må fravikes under utførelse og ikke er avklart på forhånd, skal dette forklares og begrunnes i
rapporten

Ved nyanlegg skal det alltid fylles på vann før inspeksjon, og etterfylles der det er mulig. Bestiller eller
entreprenør er ansvarlig for dette.

Krav til utstyr

•
•

Unntaksvis stakekamera på små rørdimensjoner
Satelittkamera skal bare brukes på stikkledninger!

Norsk Vann rapport 236/2018 Akseptkriterier
•

Hensikt – Byggherrestøtte for vurdering av rørinspeksjon ved overtakelse av
nye og nyrenoverte avløpsledninger

•
•

Anbefalte kriterier – kan justeres av byggherre ved behov
Forutsetter rapportering etter Norsk Vann rapport 234/2018
Norsk Vann rapport 234/2018 er en grov rapportering beregnet på avløpsledninger i drift.
Akseptkriteriene tar utgangspunkt i dette, og angir observasjoner som ikke skal fremgå av
inspeksjonen for at nyanlegget skal kunne overtas av byggherren

•
•

Tydeliggjør ansvarfordelingen mellom rørinspeksjonsoperatør og byggherre
Skadepoeng kan ikke brukes som akseptkriterie (bare for eldre ledninger i
drift)

Tilleggskrav til utførelse
1.
2.
3.

Alle observasjoner skal rapporteres enkeltvis
Strekningsfeil skal ikke benyttes (unntak for vannivå, VN)
Skjøter skal observeres med dreibart kamera vinkelrett på ledningens senterlinje
rundt hele røromkretsen ved mistanke om utetthet eller feil
Dette gjelder spesielt ved observasjon av langsgående forskyvning eller anvendelse av
skjøtemuffe eller andre skjøtemetoder.

4. Rengjøring - ledningen skal være helt rengjort før rørinspeksjon for best mulig

observasjon og slik at eventuelle feil ikke blir kamuflert av hindringer, sedimenter
el.

5. Vannfylling - det skal alltid fylles opp og etterfylles vann i ledningen under

inspeksjonen, hvis mulig. For nye strømpeforede ledninger skal det normalt ikke
etterfylles vann

Gjennomføring
Kravspesifikasjon
Akseptkriteriene justeres/bestemmes av byggherren basert på anleggstekniske forhold. Kriteriene benyttes ved vurdering av
rørinspeksjon som del av sluttkontrollen ved overtakelse

Vurdering
Sluttinspeksjonen gjennomgås av byggherren i forhold til akseptkriteriene som grunnlag for aksept eller krav om utbedring

Type anlegg
Det er utarbeidet vurderingsgrunnlag for:

•

Nyanlegg

•

Nyrenoverte anlegg

- betongledninger

- strømpeforede anlegg

- plastledninger

- lange sammensveisede PE-ledninger

Akseptkriterier i tabellform
•

Kriteriene er satt opp i tabeller med fotnoter for hver av de 4 ledningstypene.

•
•

Observasjoner er angitt i kolonner og graderinger i rader.
Fargekode for grad av aksept:

•
•
•

grønt = akseptabelt / anlegget tas over
gult = betinget akseptabelt
rødt = uakseptabelt / krever utbedring før overtakelse

(grått = ikke relevant)

•

For alle observasjoner med status betinget akseptabelt er det angitt fotnoter om hvilke supplerende
undersøkelser eller tiltak som anbefales for å vurdere om observasjonen kan aksepteres eller ikke

Akseptkriterier for nye betongledninger

Akseptkriterier for nye betongledninger - Fotnoter
1) Krakelering i betongoverflaten med største rissvidde på 0,15 mm er tillatt. Observasjon av enkeltstående
avskalling mindre enn godstykkelsen i spissenden av betongrøret som vurderes å være uten betydning
for rørets bæreevne, tetthet, funksjon, over grunnvannsnivå, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger
dokumentasjon på dette, f eks ved tetthetsprøving og eller ved fotodokumentasjon. I noen tilfeller kan
betongrør få innvendige merker fra håndtering med gaffeltruck. Dette er merker som ikke forringer
rørenes kvalitet.

2) Observasjon av prefabrikkerte tilkoblingsdeler som gir tverrsnittsreduksjon, kan betinget aksepteres, hvis

det foreligger dokumentasjon fra entreprenør på innkjøp og korrekt bruk av byggherregodkjent produkt.

3) Observasjon av feil plassering av tilkoblingen, kan betinget aksepteres, hvis en slik løsning er beskrevet
eller nødvendig. Dette må dokumenteres ved f eks beskrivelse og arbeidstegninger for anlegget eller
fotodokumentasjon av behovet for avviket.

4) Nye betongrør DN 150 - 300 med ig-pakning vil ha synlig pakning og skal aksepteres.

Akseptkriterier for nye betongledninger – Fotnoter
5.

Lengdeforskyvning i ig-rør med innvendig spalteåpning like eller mindre enn angitte verdier i
nedenforstående tabell aksepteres.

DN
100 - 200
250 - 600
800 - 1400
1600 - 2000
2400 - 3000

Maks innvendig
spalteåpning
[mm]
10
15
20
25
40

6.

Observasjon av prefabrikkert overgangsdel som gir tverrsnittsreduksjon, kan betinget aksepteres, hvis
det foreligger dokumentasjon fra entreprenør på innkjøp og korrekt bruk av byggherregodkjent
produkt.

7.

Observasjon av mindre mengder løse sedimenter som vurderes å ha oppstått etter rengjøring og kan
være forårsaket av at ledningen er i bruk (avføring og papir), kan betinget aksepteres, hvis det foreligger
dokumentasjon på dette f eks ved foto /screendump av de rørinspiserte avleiringene.

Akseptkriterier for nye betongledninger - Fotnoter
8.

Observasjon av innsig som vurderes å kunne være kondensvann eller vann fra rengjøring umiddelbart
før rørinspeksjonen, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon på dette, f.eks. ved ny
rørinspeksjon av samme strekning uten forutgående rengjøring innen 1-3 dager.

9.

Observasjon av vannivå i ledningen som skyldes at ledningen er i drift eller etterfylles under
rørinspeksjonen kan aksepteres. Observasjon av vannstandsvariasjoner, som overholder krav i NS 3420
kapittel UM d2) til ledningssystemets fall og plassering, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger
dokumentasjon på dette f.eks. ved nøyaktig fallmåling eller entreprenørens dokumentasjon av løpende
innmåling.

Akseptkriterier for nye plastledninger

Akseptkriterier for nye plastledninger - Fotnoter
2.

Observasjon av enkeltstående hvite merker med karakterisering V og H på PP-rør som vurderes å være
oppstått under produksjon, lagring eller transport, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger
dokumentasjon på dette f eks ved fotoregistering eller innvendig merking av rørene med de hvite
merkene i entreprenørens mottakskontroll. Rør med hvite merker og samtidig punktdeformasjon kan
vurderes for oppgraving av byggherren. Byggherre bør i så fall avklare behovet for å gjøre dette med
rørleverandøren eller rørprodusenten. Hvite roser i GRP-rør forårsaket av utvendig slagskade er ikke
akseptabelt.

6.

Observasjon av langsgående forskjøvet skjøt, kan betinget aksepteres, hvis det foreligger dokumentasjon på
godkjent tetthetsprøving. Leggeanvisninger for glattveggede plastrør angir at det skal være 1 cm ekspansjons
gap mellom spissende og bunn av muffe. Overholdes ikke kravet, kan produsenten fraskrive seg ansvaret ved
skade / muffesprengning.

Akseptkriterier for…

Strømpeforede ledninger

Lange sammensveisede PE-ledninger

NS 3420, kapittel UM – Krav til deformasjon og plassering

Fallmåling
Fallmåling er beskrevet med 2 nøyaktighetsnivåer:

•

Indikasjon på fall (uten høydekontroll) – for andre
formål / rask sjekk

•

Nøyaktig fallmåling (med høydekontroll) – for
nyanlegg

Fallmåling – Indikasjon på fall
•
•
•

Rengjort ledning
Fallmåling utføres samtidig med rørinspeksjon
Øyeblikksverdier for fall vises på skjerm og opptak mens rørinspeksjonen pågår. Resultatet kan skrives ut
som lengdeprofil om ønskelig.

Fallmåling – Nøyaktig fallmåling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helt rengjort ledning
Kontinuerlig etterfylling av vann for å synliggjøre svanker
Kalibrert traktor (0% fall for horisontalt nivå)
Traktoren skal ha runde hjul med lik slitasje
Start- og endepunkt innmåles nøyaktig og legges inn i programvaren for høydekontroll
Utføres som egne arbeidsoperasjon (ikke tillatt med samtidig rørinspeksjon)
Jevn hastighet på kameratraktoren
Ikke tillatt med start og stopp av kameratraktoren underveis
Flere gjennomføringer for kontroll og sammenlikning av resultatene
Resultat rapporteres med utskrift av lengdeprofil digitalt og på papir.
Ved større oppdrag skal kalibrering av kameratraktor gjentas hver dag. Ved bytte av hjul skal kalibrering
av kameratraktor gjentas.

Uavhengig kontroll
Byggherren anbefales selv å bestille og være oppdragsgiver for kontrolloppgaver for nyanlegg, inkludert
rørinspeksjon. Dette sikrer en helt uavhengig kontroll. Inngår rammeavtale for sluttkontroll av nyanlegg.
Å inkludere kontrollen i konkurransegrunnlaget til utførende entreprenør kan være uheldig. Det kan sett
rørinspeksjonsoperatøren i en vanskelig posisjon.

Rørinspektøren leverer dokumentasjonen på sluttkontrollen til entreprenøren og vet ikke hva og hvordan
denne går videre til byggherren.

•
•

Det er eksempler på at rapport og film av feil og svanker har blitt fjernet eller ikke overlevert byggherren av entreprenøren.

•

Det er eksempler på at «brysomme» rørinspeksjonsfirma som påviser feil byttes ut med andre som ikke gjøre det

Det er eksempler på at entreprenøren ikke kommenterer feil påvist ved rørinspeksjon når sluttdokumentasjonen leveres i
håp om at byggherren ikke ser gjennom leveransen

Behov / videre arbeid
•
•

Rapporten er 1. versjon og bør revideres ut fra erfaringer og tilbakemeldinger om noen år.
Det er mulig å utarbeide tilsvarende akseptkriterier for nye kummer, men det er kanskje mindre aktuelt.

Rapporten kan bestilles /
lastes ned fra Norsk
Vanns bokhandel
https://vakompetanse.no/bokhandel/

