
Forme samfunnet – se menneske 

NoDig!  
Hva? Hvorfor? Hvordan? 

 
 

Martina Bergh Svedahl 
VA-ingeniør og gruppeleder Vann og Miljø Asplan Viak i Drammen 



HVORDAN UNNGÅ DETTE??? Kvalitet fra A til Å! 



Så: Hva ER egentlig NoDig???  

Definisjon: En fellesbetegnelse for renovering av gamle ledninger, eller etablering av nye ledninger 

med ingen eller minimalt med graving.  

 

Oversatt til norsk: 

- Mye mer morro for penga.  

- Kortere anleggsperiode 

- Kortere periode med oppfølging av entreprenør. 

- Mindre graving 

- Lavere CO2-utslipp 

- Mindre støy og massetransport 

- Mindre hinder for handelsstanden og private 

 

- NoDig = MER av det som er bra + Mindre av det som koster mye eller som er uheldig for omgivelsene.  



NoDig-metoder 



Metoder Strukturelle 
metoder 

Semi-strukturelle 
metoder 

Ikke-strukturelle 
metoder 

Rørpressing X 

Boring i løsmasser X 

Boring i fjell eller 
kombinasjonsmasse 

X 

Inntrekking av rør X 

Utblokking X 

Strømperenovering X 

Tettilpassa rør X X 

Belegg (X) X 

Se også: 
- VA/Miljøblad nr. 90 
- NS 3420 kapittel UY Renovering av rørledninger og kummer. 



Rørpressing (Strukturell metode) 

Vil du vite mer?  
Se VA/Miljøblad nr. 90. 



Boring i løsmasser  (Strukturell metode) 

Vil du vite mer? Se VA/Miljøblad nr. 90, 97 og 111. 



Boring i fjell og kombinasjonsmasser  (Strukturell metode) 

Vil du vite mer? Se VA/Miljøblad nr. 90, 97 og 111. 



Rørinnføring  (Strukturell metode) 

Vil du vite mer? Se VA/Miljøblad nr. 90 



Utblokking  (Strukturell metode) 

Vil du vite mer? Se VA/Miljøblad nr. 90, 97 og 110. 



Strømperenovering – avløp  (Semi-strukturell metode) 

Vil du vite mer? Se VA/Miljøblad nr. 90 og 91. 



Strømperenovering – vann (Semi-strukturell metode) 

Vil du vite mer? Kontakt leverandør. 



Tettilpassa rør 

Vil du vite mer?  
Se VA/Miljøblad nr. 90, evt. kontakt 
entreprenør/ leverandør. 



Belegg ((semi-) / Ikke-strukturell metode) 

Vil du vite mer? Se VA/Miljøblad nr. 90. 
 



Bestillerkompetanse innen NoDig 

Lite kunnskap? Innhent den!  

- Samarbeid med nabo-kommunen. 

- Ring til en kommune som har lang erfaring.  

- Inviterer entreprenører til å fortelle om sine produkter 

- Spør! Bransjen er veldig meddelsom!  

- Google it! 

- Vær nysgjerrig 

- Spør utefolket 

- Med deg inn i Rørinspeksjon Norge og SSTT 

- Bruk faglitteraturen 

- Google it  

- Delta på kurs og fagtreff i bransjen 

 

Alternativit: Bruk en NoDig-rådgiver 

- Sett krav til kunnskap om NoDig! Dokumentere med referanser?  

- Ikke vurder pris alene ved innkjøp. 

- Rammeavtaler? 

- Ha nær dialog med rådgiver. Gjennom samarbeid i oppdrag vil vi begge lære mer! 

 

 



Hvordan sikre høy kvalitet i alle ledd? 



Kontroll av nylagt vannledning; trykkprøvingen mislyktes. 
Feilen ble avdekket ved lekkasjesøking.  Her har man ikke 
fjernet utvendig PP-kappe på PE-røret, før skjøting med 
elektrosveisemuffe. 

Hvordan unngå feil på nyanlegg?                                 



Innløp 

Utløp 

Terset 
I denne nye stake- / 
spylekummen er 
spillvannet ført inn 
korrekt.  Men som 
utløp har man benyttet 
sidegrenet og terset 
utløpet.  Her er det stor 
mulighet for kloakk-
stopp på et nyanlegg.  

Hvordan unngå feil på nyanlegg?                                 



Hvor tar kvaliteten veien? 
Produsent: Normalt svært god kvalitet på rør / rørdeler. 
 



Rådgiver – Fra høy kvalitet og detaljkunnskap til… 



Plantegningen viser 
kummer for spillvann (SK), 
overvann (OK) og vann 
(VK). Men ingen av dem er 
«gode» anleggsutførelser. 

Skal tilkoples hovedløpet 
i stake-/spylekummer 

Eksentrisk kjerneboring 
gir ikke anlegg for rør-
pakning 

Flensebend i kum 
må forankres 

Kumarmatur skal 
plasseres 
sentrisk i kum 

«…med DAK-tegning er alt mulig» 



Ledningseier – Hvor tar kvaliteten veien? 
- Fra kontroll på grøftekanten til papirmølle og juss / advokatmat. 
- Få personer dekker (for) stort fagfelt 
- Drifta settes ut på anbud. Liten eierfølelse for egne anlegg. 
- Kjøpt kompetanse: Redusert kompetanse i egne rekker. 
- Klagesaker er hverdagsmat: Fokus på pris i anbud, tør/orker ikke prioritere 

kompetanse og kvalitet.  
- Kontrollfunksjon er borte. Husk at også flinke entreprenører tas i juks. 
- Mindre fag, mer papir og dokumentasjon. 
 
 

 



Entreprenør – Hvor tar kvaliteten veien? 
Når pris veier tyngst i konkurranser: 

- Entreprenør Innhenter billigste tekniske løsning pga. dårlig spesifiserte krav.  
- Billigste anbyder vinner. Hva med kvalitet og 100 års levetid? 
- Må ofte selv «prosjektere» løsningen pga. mangelfulle tegninger og beskrivelse fra 

rådgiver.  
- Evt. prosjekterer rådgiver på grøftekanten. 

 
 

 

 



• Spyling / Rørinspeksjon 
• Lekkasjekontroll og trasésøk 
• Tetthetsprøving og desinfisering 

UAVHENGIG SLUTTKONTROLL 

- Utføres av UAVHENGIG 3. parts kontrollør. 
- Utføres i EGEN entreprise, evt. inngå rammeavtale med kontrollør. 
 

Foreningen har over 100 medlemmer, både kommuner, interkommunale 
selskap og private firma over hele Norge. Operatørene kontrollerer nye 
og gamle vann- og avløpssystem hver dag.  www.rin-norge.no  
 
 

http://www.rin-norge.no/


UTFØRELSEN – Hvor tar kvaliteten veien? 

Hvor er rådgiveren?  

- Får sjelden delta. 

- Gir liten grad av læring. 

- I neste runde får ledningseier samme løsning presentert igjen. 

 

Entreprenøren – ADK-kurs tilstrekkelig? 

 

Hvor er kontrolløren? 

- Avgått med pensjon eller død og begravet.  

- Må frem fra glemselen.  

- Flytte fokus tilbake til grøfta! 

- Husk at selv flinke entreprenører jukser.  

- Eksempel strømperenovering: Testanlegg i Bærum. 5 strømpefirma testet, et firma strøyk til 
eksamen. Viser behovet for tilstedeværelse i felt og kontroll! 

Evaluering! 

- Erfaringsoverføring. 

- Evalueringsskjema.  

- Samspill mellom ledningseier, rådgiver og entreprenør er gull verdt, bokstavelig talt! 



Ha fokus på kvalitet 
 og tenk ALLTID  

NoDig først! 



 
 

SSTT: NoDig-konferansen 2016: 
«Hvordan møte utfordringen med et ledningsnett i forfall» 

19. – 20. mai, Gamle Logen i Oslo 
Meld deg på!  

 
 



OPPSTARTSMØTE 
      Drifta skal være med! 

 

 

 

 



GRUNNLAGSDATA innen NoDig 

Innhente nødvendig grunnlag for gjennomgang: 

- Grunnkart, ledningskart, kabelkart 

- Grunnforhold / Grunnundersøkelser (Utført/utføres?) 

- Driftserfaringer (driftsbehov, rørmaterialer, alder på ledning, tilstand, beliggenhet (stemmer kartet 
med virkeligheten?) 

- Skadestatistikk (brudd, lekkasjer, reparasjoner) 

- Feltarbeid / Kumregistrering. Her driter rådgivere seg ofte ut. Vi SKAL ut i felt. Uansett er min 
mening. 

- Rørinspeksjon / Spyling 

- Stikkledninger / Rørleggerarkivet 

Basert på foreliggende grunnlag skal metode foreslås / velges. 



METODEVALG 

Valg av metode baseres på grunnlaget man har: 

- Alder på eksisterende rør 

- Tilstand på eksisterende rør 

- Grunnforhold 

- Grunnvannstand 

- Ledningseiers krav til levealder og kvalitet 

- Antall stikkledninger tilknyttet 

- Antall bend 

- Antall reparasjoner 

 

 



Generell struktur: 

Oppdragsgjennomgang fra A til Å. 

Fokus på kvalitet. 

I hvilket ledd svikter kvaliteten? 

1) Gangen i prosjektet: Henvendelse fra ledningseier (bestillerkompetanse). Opppstartsmøte. Info om prosjektet. For mye administrasjon, for 
lite fokus på praktiske detaljer. Oppfølging ute i felt har vist at selv de dyktige entreprenørene jukser! Sveisesertifikat osv. 

2) Forberedende arbeider. Hvilket grunnlag kreves? VIKTIG med driftspersonell som er oppegående og har kunnskap lokalt. Liste over 
nødvendig grunnlag som kan være aktuelt i alle type oppdrag. Har mye kuinnskap som bør nedfelles før pensjonsalder. Føre kunnskapen 
videre. Ta med nyansatte ut i felt.  

3) Metodevalg – basert på grunnlaget. Gjennomgang av metodene som finnes (røfflig) inkl. struktur-oversikt. Henvise til Entreprenører i salen. 

4) Detaljprosjektering. Hvor går det galt? Nivå på detaljer? VA-prosjekteringshåndbok utarbeides for grensesnitt mellom fagene. Gir detaljer 
nødvendigvis kvalitet? Konsekvensen av ikke å detaljere nok. Sett opp mot bestillerkompetansen og tid til oppfølging i felt? PE: Høy kvalitet. 
Detaljprosjektering og utførelse er rævva. Brukes mer tid på å sikre sin egen ræv enn å sikre kvalitet. KONSOLLER! 

5) Beskrivelse i G-prog. Bruk av poster, valg av anskaffelsesprosedyre, fordeler/ulemper, henvise til Difi. 

6) Konkurransegrunnlagets generelle del: Hvordan unngå en entreprenør som ikke har fokus på kvalitet. Evalueringsskjema Difi. 
Tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav. Hva er viktig? Kun pris? Tør vi bruke andre kriterier?  

7) Doffin. Evaluering, valg av entreprenør. Klagesak er ikke farlig, evalueringen skal foretas objektivt, men man blir ikke skutt om man har 
evaluert annerledes enn andre, så lenge det ikke er innlysende feil evaluert eller har mangler. Kontrakt og oppstart. Tut og kjør. 

8) Utførelsen. Hvor er rådgiveren? Får vi være med? Sjelden. Hva lærer vi da? Ikke en dritt. Hva får dere i neste fase? Samma møkka. Vi vil 
delta! Ledningseiers kontrollfunksjon, vanlig før, hvor er kontrollerende nå? Inne på kontoret og fyller ut SHA-skjemaer, kontrollerer utførte 
vernerunder? Stikk nesa ned i grøfta da vel. Selv flinke entreprenører jukser.  

3. Kvalitetskontroll; 3. parts kontroll skal være UAVHENGIG. Utføres i EGEN entreprise, evt. inngå rammeavtale. RØRINSPEKSJON, hvilke krav 
kan vi stille og hva slags krav stiller vi faktisk? Legge inn sluttdokumentasjon osv. PE-sveising, ulik Di? Prøvetaking av vannprøver, uenige om 
metoden i bransjen. 

Gemini VA – Et nyttig verktøy når det brukes…. Legge inn umiddelbart basert på innmålinger. 

Evaluering av alle parter. Erfaringsoverføring. Hva lærte vi og hva skal vi gjøre/evt. ikke gjøre neste gang? 



KUNNSKAP OM OSS FØR DU DRAR OPPOVER 

- Oppdrag for kommunene der oppe. Hva har vi utført innen NoDig? 

- Hva slags entrepriser er det VI bruker innen NoDig? Modifisert totalentreprise hvor mange detaljer er 
beskrevet, men arbeidsopplegget og utførelsen legges i stor grad opp til utførende entreprenør 



DETALJPROSJEKTERING 

Sett inn eksempler på hva slags tegninger rådgivere leverer. Hva skjer når fokuset er PRIS kontra 
KVALITET? Hva med endringsmeldinger. Hva med krav til kvalitet på rør og rørdeler? Er prosjektering 
på grøftekanten greit, eller bør vi bruke tid i forkant på gjennomtenkte løsninger? Kunnskap om krefter 
på PE-rør. Skal vi forankre og når?  

- Rådgivere SKAL ut i felt. Kart og virkelighet stemmer sjelden eller aldri.  

- Rørinspeksjoner SKAL ses, ikke stol på rapportene. 

- Mer og mer administrasjon. Vi fjerner oss fra faget og detaljene. Hva skjer da? 

 

 



BESKRIVELSE I G-PROG 

Nytt kapittel er på plass. Kan brukes ved beskrivelse av NoDig-oppdrag.  

 

Beskrivelse i G-prog. Bruk av poster, valg av anskaffelsesprosedyre, fordeler/ulemper, henvise til Difi. 

 



KONKURRANSEGRUNNLAGETS GENERELLE DEL 

1) Hvordan unngå en entreprenør som ikke har fokus på kvalitet.  

2) Evalueringsskjema Difi.  

3) Tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav. Hva er viktig? Kun pris? Tør vi bruke andre kriterier?  

 



INNSTILLING / KONTRAHERING 

1) Doffin. Evaluering, valg av entreprenør. Klagesak er ikke farlig, evalueringen skal foretas objektivt, 
men man blir ikke skutt om man har evaluert annerledes enn andre, så lenge det ikke er innlysende 
feil evaluert eller har mangler. Kontrakt og oppstart. Tut og kjør. 

 



Hvorfor skal man velge NoDig metoder 
ved ledningsfornyelse og nyanlegg? 





Hvorfor NoDig? Naboloven! 



Levetid og kostnader 

Tabell fra Bærum kommune 



«The sky is the limit» ?? 



«The sky is not the limit, the ground is» 

Alle prosjekter har sine begrensninger. Derfor er det viktig å bruke hele 
verktøykassen!  
1. Se ned for definere begrensningene 
2. Se opp for å finne mulighetene! 
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