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VA/Miljø-bladene
• Et normverk innen VA-faget



VA/Miljø-bladene
• Et normverk innen VA-faget
• Det er i dag utarbeidet 117 VA/Miljø-blader
• Det utarbeides blader innen feltene:

– Plan  (69)
– Utførelse  (32)
– Drift  (16)



Hvordan få tilgang til 
VA/Miljø-bladene?

• Abonnementsordning
– Papirversjon (fases ut i 2017)
– Elektronisk versjon 

• Ca 1000 abonnenter 
– (kommuner, entreprenører, 

konsulenter og leverandører)
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Eksempel på bruk
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VA/Miljø-blad nr. 5 
«Grøfteutførelse fleksible rør"

Normal komprimering:
Med vibrerende plate:
20 cm lagfylling og 4 
overfarter

Normal komprimering:
Med fottråkk:
10 cm lagfylling og 4 
overfarter



VA/Miljø-blad nr. 5 
«Grøfteutførelse fleksible rør"

Kap. 4.13 i VA/Miljø-blad 5 
anbefaler kravspesifikasjon 
for et rørfundament 

Anbefalt planhetsavvik 
± 10 mm





Graveskråning velges slik at utførelsen er i tråd med ”Forskrift om 
utførelse av arbeid § 21”



Ved jordgrøfter er det viktig å påse at oppgravde masser ikke legges 
nærmere grøfteside enn 1 m



Produktkvalitet







Ny presentasjonsform
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Brukermedvirkning

Brukerne har anledning 
til å delta aktivt.

Foreslå nye tema/blad
Kommentere revisjoner

Nyhetsmeldinger på 
hjemmeside og 

Facebook



4 hovedgrupper når det gjelder forhold til 
standardisering av kommunale VA-anlegg

• Ingen VA-norm. Bruker innarbeidet praksis (som er 
kjent for de innvidde, men ikke formalisert), eller gjør 
slik som ”naboen”

• Egen VA-norm som er gjennomtenkt (mer eller 
mindre)

• Har innført Norsk VA-norm, uten lokale bestemmelser
• Har innført Norsk VA-norm med lokale bestemmelser 

(i større eller mindre grad)



Norsk VA-norm med
generelle bestemmelser

Kommunale 
normer

NS - EN

VA/
Miljøblad

• Norsk VA-norm: 
kommunalteknisk mal 
med generelle 
bestemmelser som utgjør 
en egen VA-norm. 

• MEN! Kommunen har 
muligheter til å legge ut 
lokale bestemmelser som 
erstatning eller som 
tillegg til de generelle 
bestemmelsene. 



Mal (struktur)
• Standardisert med 8 kapitler:

– Kap. 1. Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter)
– Kap. 2. Funksjonskrav
– Kap. 3. Prosjektdokumentasjon 
– Kap. 4. Grøfter og ledningsutførelse
– Kap. 5. Transportsystem – vannforsyning
– Kap. 6. Transportsystem – spillvann
– Kap. 7. Transportsystem – overvann
– Kap. 8. Transportsystem – avløp felles



Eksempel på generell bestemmelse
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Medlemskommuner
på Norsk VA-norm
(43 % av norske kommuner –
i folketall 58% (70,5% med Oslo))

Status – Norsk VA-norm



Kommuner som samarbeider

• Samarbeid med 
utgangspunkt i malen til 
Norsk VA-norm (16 
grupperinger)

• Kommuner som har 
utarbeidet egen fellesnorm 
(2 grupperinger)



Pågående samarbeidsprosjekter:
• GIVAS (4 kommuner) har 

besluttet å vedta Norsk VA-
norm. 

• Vest Oppland: 6 kommuner 
har besluttet å vedta Norsk 
VA-norm. 

• Kristiansandregionen (7 
kommuner)



Fellestrekk ved VA-normene
• Mange kommuner 

bruker malen og de 
generelle 
bestemmelsene til 
Norsk VA-norm

• Funksjonskrav og 
hjemmelsdokumenter



Ulikheter ved VA-normene
• Omfang: 

– Noen VA-normer er 
generelle, mens andre 
er detaljerte

• Tekniske krav og 
løsninger



Eksempel på ulikheter
• Bend på ledninger i grøft

– Tillates ikke uten nedstigningskum
– Tillates med markering med minikum
– Tillates med langbend
– Tillates med maks. avvinkling 15º
– Tillates med maks. avvinkling 30º
– Tillates med maks. avvinkling 45º



Eksempel på ulikheter
• Krav til minste innvendig kumdiameter (Vannkum) 

varierer fra Ø1200 til Ø1600 på DN 150 rørdimensjon:

Ø1200 Ø 1600



• Forankring av trykkledninger:

Eksempel på ulikheter



• Tilknytning av stikkledning på kommunal ledning:

«Tilknytning skal skje i kum»

Eksempel på ulikheter



• Tilknytning av stikkledning på kommunal ledning:

«Tilknytning av private stikkledninger skal skje 
utenfor vannkummer»

Eksempel på ulikheter



Krav vedrørende valg av ledningsmaterialer (Vann)

Det skal benyttes PE eller 
PVC. Bruk av andre 
materialtyper avtales 
spesielt med kommunen.



Krav vedrørende valg av ledningsmaterialer (Vann)

VA - ansvarlig i kommunen
bestemmer ledningsmateriale



Krav vedrørende valg av ledningsmaterialer (Vann)

Følgjande strategi for material-
val skal leggjast til grunn:

• Leidningar av PE 
materiale skal brukast i 
heile kommunen

For Askøy, FjellVAR og Os 
gjeld spesielt:

• Duktilt støypejern kan 
normalt brukast

• Ved dårlege
grunnforhold, borehol og 
for sjøleidningar skal PE 
brukast



Krav vedrørende ledningstrasè med stort fall

Hvis ledningstrasé har større 
fall enn 1:5 (200 ‰) skal det 
benyttes rør med strekkfaste 
skjøter, alternativt helsveisede 
rør (stål og PE/PP).



Krav vedrørende ledningstrasè med stort fall

Hvis ledningstrasé har større 
fall enn 1:8 (125 ‰) skal det 
benyttes rør med strekkfaste 
skjøter, alternativt helsveisede 
rør (stål og PE/PP).



• Mer samarbeid om 
lokale/regionale normer

• Oppdatering/oppfølging
• Konsulent og entrepenør må 

engasjere seg i VA-normarbeidet

Veien videre



Takk for oppmerksomheten!
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