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Avløpsnettet i Norge

VA-anlegg utgjør en viktig del av samfunnets kritiske infrastruktur

Samlet har det norske ledningsnettet en lengde på mer enn 2 ganger rundt jorda

Ca 46 000 km for vann

Ca 50 000 km for avløp

Gjenskaffelsesverdien beregnet i 2019 til å ligge på 1400 mrd. kr (vann og avløp)



Avløpsnettet i Norge
Kommunale avløpsanlegg gis tilstandskarakter 3

Funksjonalitet og pålitelighet truet

25 % av ledningsnettet i Norge er eldre enn 1970 og tilfredsstiller

ikke dagens funksjonskrav

Ca halvparten av norges befolkning er tilknyttet renseanlegg som

ikke overholder rensekravene

Utskiftingstakten på vannledningsnettet er så lav at det gir økt

risiko for knapphet på vann og forurenset drikkevann



Avløpsnettet i Norge



Avløpsnettet i Norge
Totalt 50 000 km avløpsledninger i Norge

Vi kan ikke gjøre noe med alle ledningene

Må prioritere de viktigste

Her er rørinspeksjon viktig

Viktig at vi har en felles måte å beskrive tilstanden på avløpsledningene

Rørinspeksjon gir oss en unik mulighet til å se hvordan rørene faktisk ser ut innvendig



Hvorfor inspisere?
Se om det er bygget på riktig måte – kontroll av nyanlegg
Tilstandskontroll av eksisterende anlegg
Hvordan vil ledningen fungere om 5-10 år?
Finne årsak til driftsforstyrrelser
Som grunnlag for vedlikehold og fornyelse
Som grunnlag for nyanlegg/ombygging av eksisterende anlegg
Finne feilkoblinger
Inspisere stikkledninger
Finne kilder til fremmedvann



Bruk av rørinspeksjonsdata
Tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging

Egenskapsdata og driftsdata

Rørinspeksjon sammen med driftsdata er viktig input for

planleggere

Rørinspeksjonsdata kan brukes til å diagnostisere hele

ledningsnettet ved hjelp av modeller

Ønsker å komme vekk fra brannslukkingsprinsippet

Viktig med god og nøyaktig rapportering



Hvor mye inspiseres?

Tilsvarende tall for Norge??



Bestillerkurs rørinspeksjon - status
Bakgrunnen for at vi har startet opp dette er ønske fra bestiller om
økt kompetanse rundt det å bestille rørinspeksjon. Hva bør man
tenke på ved bestilling? Hvordan tolke det man får tilbake?



Bestillerkurs rørinspeksjon
Tar utgangspunkt i tilsvarende svensk kurs og
har p.t følgende temaer på programmet:

Hvorfor rørinspisere og hva bruker vi
resultatene til?
Gjennomgang av rapporteringsmanualene?

Hvordan planlegge en inspeksjon?
Hvordan bestille en rørinspeksjon?

Hva gjør vi med resultatene?
Eksempel på beskrivelse for rammeavtale
rørinsp



Bestillerkurs rørinspeksjon
Ønskelig å ferdigstille kurset i løpet av 2019 (usikkert om dette er
realistisk)
Samarbeide med Norsk Vann om gjennomføring


