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Våre utfordringer 



Levetid 100 år? 

Greier vi det? 

Vi bruker xx mrd. på nyanlegg  



Ikke i dag! 

1. Hvordan blir fremtiden (overordnet styrt) 

2. Hva skal vi levere (systemløsning) 

3. Materialvalg (mye nytt her) 

4. Kvalitet utførelse? 



Hva «motarbeider» kvalitet? 

1. IK-forskriften 1996 

2. Innkjøpsregler (1999/2006) 

3. Kompetanse 

4. Turnover 
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Nasjonale normer 



Tromsø kommune’s VA-norm 

• Bedre 
• Mer detaljert og spesifikk 
• Fokus på kvalitet 
• Revideres jevnlig 
• m.m. 
 



VA-Miljøblad 



VA-miljøblad 



VA-miljøbladene 

• 4-6 siders oppsummering 
• Samle teori og praksis 
• Delt i plan, bygging, drift 

 
Men ……… 
• Hvem kjenner denne? 
• Ulike alternativ 
• Lokal tilpassing 



Hva er viktig? 

• VA-norm er hovedregel, unntak skal avtales 

• Plandokumenter, men VA kontr. ikke. RI ansv. 

• Samordne vann, spillvann og overvann 

• TKVA skal velge der det er flere alternativ 

• FDV i fokus 
 



Tidlig fokus på kvalitet 

• Fastsatt prosedyre på alle typer anlegg 

• VAO lavereliggende områder 

• Pumpestasjoner – løsning og materialvalg 

• FDV-dok. Kreves planlagt fra start 

• Stikk-kontroller må legges inn 

• Temamøter med MEF og NRL  

• Kompetanse og kapasitet egen stab 
 



INNHOLDSFORTEGNELSE 
Sluttdokumentasjon for vann- og 
avløpsanlegg 
 

1 Ajourførte tegn. hvordan anlegget er bygget 
2 Koordinatfestet innmålingsdata 
3 Kumskjema (materiale, dim og trykklasse) 
4 Ferdigmelding /Rørleggeranmeldelse  
5 Trykkprøvingsrapporter (ledn. og kummer) 
6 Desinfeksjon av vannledning og pluggkjøring) 
7 Rørinspeksjon avløpsledninger /filmrapporter  
 



Hva finner vi? 

• Mottakskontroll/lager 

• Utilstrekkelig bredde og dybde fjellgrøfter 

• Fundament/omfylling og komprimering 

• Forankring 

• Trykkprøving ikke planlagt 

• Dokumentasjon og innmåling anlegg 

• 90 cm – nå et minimumskrav 
 



Hva skal entreprenør gjøre? 

• Enhetlig innholdsfortegnelse FDV 
• Bildedokumentasjon hver 10 m i grøft + 

gren/bend/anboringer 
 
 



Oppfølging 

1. VA-søknad 

2. VA-melding 

3. Gravesøknad - gravetillatelse 

4. Varsel og gjennomføring av tilsyn 

5. VA-ferdigmeldinger 

 

+ 2 ferdigbefaringer (før og etter asfalt) 
 



Prosedyrer i ulike 
faser av oppfølging 





VA-ferdigmeldinger (innlev. FDV) 



De 8 verste….. m/frister 

Entreprenør Levere 15. feb XX Brev av ZZ levere 1. mai YY 

NN 1 10 17.02.2015 20 

NN 2 10 18.02.2015 15 

NN 3 10 18.02.2015 15 

NN 4 15 18.02.2015 30 

NN 5 10 18.02.2015 15 

NN 6 10 18.02.2015 15 

NN 7 10 18.02.2015 13 

NN 8 10 18.02.2015 20 











 





 

Utfordringer med minimumsfall 



Filmrapporter – hva ser vi? 



 Legger ned mot 2 promille 

 NS har ± 2 promille avvik 

 Hva kontr./sikrer kvalitet? 

Minimum fall 



 Bruk av selvkomprimerende masser 

 Begrepsbruk («Lett/Normal/SP/MP») 

 Stabilitet i underliggende masser 

 Ujevn grøftebunn 

 Komprimeringsmetoder & -utstyr 

Betenkeligheter 



 Hva er problemet 

her? 

Betenkeligheter 



Den «gamle»  
NS 3420 



Og den nye….. 
 
Men er fokuset 
blitt bedre? 



Prosjekt: P 256 Maskin: Grøfteskjema
Dato: Bemanning: Det skal føres ett skjema hver dag
Sted: Gulengveien Utført av:

GRØFT Varslingsplikt til byggeleder
Pel-husnr lengde dybde bunnbredde dybde fjell lengde fjell bunnutskift fundament komprimering

kontroll pel:
målt kotehøyde:
kart kotehøyde:
avvik høyde:
Tidligere kontroll
ved pel, Kote
Skisse: (tegn inn stikket, bend, kummer, kraner og lignende.) Merk ledninger V,SP,OV og dimmensjon, sett på mål fra hushjørner og lignende.

Entreprenørens IK-skjema 



 Hvem bestemmer antall overfarter? 

 Hvem bestemmer fraksjon masser? 

 Lar masser seg komprimere? 

 Kontroll? 

Entreprenørens IK-system 



 NS3420 (krav) 

 Vann i grøft? 

 ADK1-kurs (utførelse) 

 VA-miljøblad (5 og 6) 

Hva kan man? 



 Skille grøftekrav ut fra fall 

 Fokus komprimering/synk fundament 

 Bruk av rørlaser + vater (kontroll) 

 Ekstern kontroll kritiske punkt 

 Sjøsone – særlig fokus 

Fremover 



 Tema i oppstarts-/byggemøter 

 Langtidskomprimering (3-5 år) 

 Tema hos RIVA 

 

Fordi kommunen har ansvaret….. 

Fremover 



Tilgjengelighet brannvann i Tromsø  
(i sjønære områder) 



Hva har vi vente? 

• IPCC 
– klimaendringer 

– Temperatur 

– Nedbør/regn 

– Økning havnivå 

– Etc. 

 

 



Havnivå – historisk og fremtid 



• Avhengig av hvilke 
statlige retningslinjer 
som brukes i ROS-
analyse, får forskjellige 
risiko-situasjoner ulikt 
utfall 



Kt.3,10 



Røde punkt viser kummer under kt.+3,0 



Innledning – økende havnivå 

• Forskjellige scearioer 
inne ulike sektorer 
– byplanlegging 
– VA 
– Kystverket 
– Tromsø havn 
– Etc. 



90 cm 

Avløp i Gimleveien 

Terrengnivå v/ Schenker 



Metodikk 

Fokusområde –hvordan påvirkes 
vannforsyning? 

• Forskjellige scenarioer 

• Samhandling ulike nasjonale retningslinjer 

• Demografisk vekst  

• Nye utbyggingsråder 

• Allerede etablert ledningsnett 

 

 
          

    

     



Hva påvirker havet? 

• Oversvømmer sluker i vei 

• Større trykk på utslippsledninger 
– Økt trykkhøyde OV-/AF-ledninger 

• Lavtliggende overløp 
 







Som betyr? 

Etter 2008 

• Fokus på DSB’s ROS-veileder fra 2006 

• Hovedfokus er på vannkvalitet 

• Lite på klimapåvirkning 

 

Så kom «Berit» 26.nov. 2011 



Hva er utfordringen? 

Hvordan påvirker økt havnivå vannforsyningen? 

• Forskrift om 
brannforebygging….. 

– §5-4 «levere vann….» 

– §5-5 …tilrettelegge for atkomst….  





Pålitelighet -  «nok» vann 
ROS – Vannforsyningen 

ROS – brannvesenet 

Case: Tilfredsstillende 
vannmengder 
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NRK 19/1-2014 



Hvordan håndtere risiko? 

1. Unngå risiko ved å ikke starte, eller fortsete 

den aktivitet som gir risiko 

2. Akseptere eller redusere risiko for å utnytte en 

mulighet 

3. Fjerne kilden til risiko 

4. Endre sannsynlighet 

5. Endre konsekvensen 

6. Sharing the risk with another party or parties 

(including contracts and risk financing) 

7. Retaining the risk by informed decision 

• Ref. of ISO 31000:2009  



Fremtidig løsning i 
lavereliggende områder 

+ integrere BV i bygg 

• Ingen kummer (vann)  

• Nedgravde ventil-løsninger 

• Fokus på plassering brannuttak 



Ei rein vannlinje 

  - fra fjell til fjord 

Takk for oppmerksomheten!! 
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