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Høytrykksrens - RENS MED VANN SOM VERKTØY

Videoinspeksjon - ANALYSE

Rehabilitering - UTBEDRING

VÅRE TJENESTER :

Rehabilitering - UTBEDRING

Slamsuging - FARLIG AVFALL, SANFANG mm



Staking

- Vanntrykk på 200 - 400 BAR

- Fjernstyrt stakeutstyr

- 60 - 100 liter

HøytrykksrensHøytrykksrens

- Høytrykk på 400 - 800 BAR

- Bilen har 100 meter lang spyleslange

- Bilene kan ta med seg opp til 8000 liter vann

Superhøytrykk

- Vanntrykk på inntil  2500 bar.

- Fjerner asfalt, betong og rust på alle typer

overflater.

- Enhetene er frittstående eller mobile



EKSEMPLER PÅ DYSEVALG
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Dårlig avløpsledning som er i ferd med å kollapse
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Ledningsfornyelse i Norge 2008 -avløp

• KOSTRA: Kommunalt avløp 2008
– Fornyelsen gammelt avløpsnett 160 km (Snittverdi 3 år)

• Tilsv. 0,45 prosent av totalt off. ledningsnett på 35.000 km

– Nylegging på 318 kilometer avløpsnett. 
– Gradvis eldre kommunalt avløpsnett
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– Gradvis eldre kommunalt avløpsnett
– Gjennomsnittsalderen på det kommunale avløpsnettet 
var i underkant av 34 år – en økning på nesten to år 
siden 2006. 

– Mest fornyingsarbeid i Hordaland (1,1 prosent), Oslo (0,90 prosent) og 
Troms (0,88 prosent) 

– Aust-Agder (0,23 prosent), Oppland (0,28 prosent) og Sogn og 
Fjordane (0,32 prosent) fornyer minst.



Lednings-
fornyelse 
avløp 
Norge 2008

11

Kilde: Kostra 2008



KOSTRA kommunal vannforsyning 
2008

• Fornyelse vannledninger i 
Norge 270 km, tilsvarende 
0,66 prosent av totalt nett på 
ca 41 000 km off 
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ca 41 000 km off 
vannledninger.

• Gjennomsnittlig alder er 34 år, 

• Om lag en tredel av det 
produserte vannet gikk tapt i 
lekkasjer. 



Hva er akseptabel utskiftingstakt?

• Oslo
– Saneringsplan vann/hovedplan – legger opp til årlig 

fornyelse på 1,0 %

• Bergen
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• Bergen
– Hovedplaner legger opp til årlig fornyelse på 1,0 % av 

ledningslengden

• Sintef – vurdering av 9 norske byer
– Vann: 0,5 % (for å møte forfall – tillegg for annet)

– Avløp: 0,6 % (for å møte forfall – tillegg for annet)



Ledningsfornying Bergen 2007 -2009

2009 2008 2007
• Avløp (inkl ov): 17.875 m 21.067 m (12.765 m)

– Herav NoDig:   10.068 m(56%) 14.328 m (68 %) (62 %)

• Vannledninger:   8.277 m 8.358 m (4.925 m)
– Herav NoDig:    2.028 m(25%) 2.178 m (26 %) (12 %)
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– Herav NoDig:    2.028 m(25%) 2.178 m (26 %) (12 %)

• Bergen ville ikke nådd sine fornyingsmål uten vesentlig bruk av 
NoDig-teknikker (mål om min 50% NoDig andel) 

– Dette på tross av meget høy aktivitet i forbindelse med bybanen og 
prosjekter i regi av Graveklubben



Kostnader – eksempler fra Bergen

• Tradisjonell graving - utskifting
– Bybanen (ca 20.000 kr/lm)

– Fellesprosjekter i Bergen sentrum (15-25.000 
kr/lm)
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kr/lm)

– Fellesprosjekter veiutbygging (3.500 kr/lm)

• NoDig
– Avløp (normalprs 2.500 – 3000 kr/lm)

– Vann (2000 – 10.000 kr/lm)

– Normalt 20 – 80 % av pris for graveløsning



Tidsbruk/framdrift – eks. fra Bergen

• Tradisjonell graving/utskifting 
– 5-10 lm døgn (ofte mindre ved kompliserte 
anlegg - bygater)
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• NoDig
– Vann (opp til 50 lm/døgn, men varierende)

• Midlertidig vannforsyning og tilrettelegging tar tid, og er 
kostnadskrevende – har forbedringspotensiale

– Avløp (opp til 150 lm pr døgn)



”Verdens-
rekord” i 
Bergen



Samfunns- og miljøregnskap

• Samfunnskostnader
– Stengte veier/gater m/tilhørende ulemper for framkommelighet, 
næring 

• Miljøregnskap
– Ressursbruk
– Støv, støy, utslipp

18

– Støv, støy, utslipp
– CO2 – regnskap

• NoDig-metoder kommer vesentlig bedre ut!
• Sammenligningsprosjekt NoDig og tradisjonell graving fra 
Porsgrunn - støttes av Norsk Vann, SSTT og Porsgrunn. 
(AsplanViak/Arve Hansen)



Spørsmål til kommunene i Sogn & Fjordane :

•Hvorfor ligger S&Fj. så lavt på statistikken mht rørfornying i Norge

•Bør kommunene betale for rørinspeksjon av private ledninger•Bør kommunene betale for rørinspeksjon av private ledninger

•Er det realistisk å få i stand en felles kommunal rammeavtale innen 

rørfornying i fylket (oppgave for DISFVA?)


