
Heisann – Utrolig bra respons: De røde = Møtedeltakere, tirsdag 28.08.2012, kl 08:00 – 10:00. 
 

Rørinspeksjon – Norge. GRP – Private ledninger. 

Firma: Deltaker: Epost-adr.: Tlf.nr.: 

Septikservice as Øyvind Holskog oeh@septikservice.no        915.80.382 

Høytrykksvakta as Erik Nyhuus erik@htv-as.no   

Nytt Rør as Jens Birger Hafredal jb@nyttror.no  482.26.512 

Bergen Rørinspeksjon as Trond Dale trond@bri.no  994.03.737 

TT-teknikk as Reid Bakken rb@tt-teknikk.no   

Aktiv Rørinspeksjon as Jan Katle akaktiv@gmail.com   

Sandnes Transport as Trond Alm almtrond@gmail.com   

Vann og Avløpsteknikk as Inge Otterskred inge@vat.no  950.30.072 

Kristian Olimb as Peer - Christian Nordby pcn@olimb-as.no  992.49.355 

Asplan Viak as Arve Hansen (GRP-leder) arve.hansen@asplanviak.no  905.45.906 

 

1. Den svenske handbok, TVinspektion fastigheter: 
Noen innspill og kommentarer: 
a) Den svenske utgaven skal oversettes til norsk i løpet av sept. 2012 (Svenske-utgaven er da ferdig for 

trykking). 
b) Grunnlag for bestilling: Viktig å få definert problemet, før man igangsetter jobben. 
c) Mangler: Tilkopling / Avgrening + Materialendring + Innsig + Feilfresing (Strømpe). 
d) Konsekvenser – Eksempel: Sprekker i innvendig avløpsrør har større konsekvens enn ute i bakken. 
e) Figur side 5: Må også illustrere OV + SP, som samles til AF, eks. ved slamavskiller. 
f) Norsk ordliste viktig (Eks. Rørinspeksjon + Filmopptak + Stillbilde). 
g) Bør få opp en sammenstilling av samtlige graderinger. 
h) Filmopptak + Stillbilder + Rapport skal oppbevares av firma i minst 2 år («Ferskvare»). Ønskes 

ytterligere nøyaktighet: Inn med sonde. 
i) Nøyaktighet på filmopptak: ± 0,5 meter. 
j) Kamera skal i utgangspunktet være sentrert i røret, slik at hele røroverflaten kan observeres. 
k) Graderinger: 1 – 2 – 3 – 4, som for hovedledninger. 

 

2. ”Hvordan bør operatøren opptre overfor bestilleren ?”: 
Tenk litt på: 
a) Operatøren engasjeres for å sjekke feil og mangler: Påviser / Rapporterer rørtilstand. 
b) Ledningseier ønsker å vite konsekvensen av påviste feil / mangler: Konsekvensbeskrivelse. 
c) Hva skal til, for at rørene igjen kan bli funksjonelle: Tiltaks-forslag. 

 
For hovedledninger er det et klart skille mellom a) og c), når det gjelder operatørens/firmaets ansvar med 
hensyn til å gi faglige råd.  
For private rørsystem har svenskene benyttet b), fordi private ledningseiere har mindre kunnskap om 
rørsystem.  
Spørsmålet er da: Hvordan opptre ryddig og ansvarlig overfor private ledningseiere, når det gjelder 
anbefalte tiltak og hvem som kan utføre dette? 
 
Bestilleren kan være huseier, vaktmester, rørlegger, rådgivende ingeniør, takstmann, forsikringsselskap. 

 

3. «Rørveileder: Sanitæranlegg»  
Stikkledninger + Bunnledninger + Innomhus røropplegg 
a) Målsetting: 

 Skal benyttes som kompendium på Operatørkurs – Privat ledningsnett. 

 Skal kunne lastes ned fra RIN – Hjemmeside. 

 Hva skal barnet hete? Viktig at vi finner et dekkende navn; kort og dekkende. Forslag mottas med 
takk. 
- Sanitæranlegg blir brukt av kommuner i sine avtalevilkår: «Sanitæranlegg = Abonnenteid teknisk 

innretning for tapping, transport, oppbevaring eller rensing av vann eller avløp». 
- Rørveileder henspeiler på at alle aktiviteter gjelder rør. 
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b) Målgruppe: 

 RIN-Operatører – Privat ledningsnett. 

 Kommuner 

 Huseiere, Borettslag/Boligsameie etc. 

 Taksering, forsikring, eiendomsforvaltere etc. 
 

c) Oppfølging: 

 Nye innspill innarbeides / Sendes Arbeidsgrp. for kommentarer. 

 Innarbeide Stikkledningsinnlegget til Morten Backmann (Ref. Operatørkurs for hovedledninger). 
 

4. Operatørkurs – Privat ledningsnett 
Jobben med Rapporteringshåndbok + Veileder er så vidt viktig, at man bør bearbeide disse videre før 
man utarbeider fagplan for Operatørkurset. Realistisk gjennomføring av Operatørkurset settes derfor til 
februar 2013. Da er det også gunstigere å sende kursdeltakere, enn i måneden inn mot jul. 


